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 1 Úvod

Sportovní areály Sedlčany jsou příspěvková organizace Města Sedlčany (dále jen organizace) 
zřízená dne 1. 1. 2012, která zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj sportovních areálů, ubytoven a 
sauny v majetku Města Sedlčany (dále jen Město).

Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek: 

 areál Městského stadionu Taverny s provozní budovou a ubytovnou K. H. Máchy, č. p. 105

 budovu s nádvořím, restaurací, ubytovnou a garážemi Pod Potoky, č. p. 123

 areál Zimního stadionu, Zberazská, č. p. 152

 areál Sokolovny, Tyršova, č. p. 150

 areál Městského stadionu Tatran s provozní budovou a tribunou, Pod Potoky, č. p. 151

 areál hřiště s umělou trávou, Zberazská, č. p. 1122

Organizace se také stará o údržbu tréninkového hřiště na travnaté ploše u bývalého Jandečkova 
mlýna, mezi Luční ulicí a potokem Mastník.  

Organizace má vlastní movitý majetek, řádně inventarizovaný, v hodnotě viz rozvaha níže.

 2 Struktura zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci..................2 pracovníci

Odborní zaměstnanci.................8 pracovníků

Ostatní pracovníci....................13 pracovníků

 3 Přehled jednotlivých středisek

 Správa organizace    
zahrnuje hospodaření kanceláře organizace a společných nákladů celé organizace (např: 
řízení, vedení účetnictví, pojištění, bankovní služby a pod.)     

 Zimní stadion 
obsahuje hospodaření areálu Zimního stadionu

 Turistická ubytovna Tatran 
obsahuje hospodaření Turistické ubytovny Tatran včetně nákladů na volejbalové šatny a 
garáže, které jsou součástí budovy
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 Městský stadion Taverny 
obsahuje hospodaření areálu Městského stadionu Taverny - lehkoatletického stadionu, 
fotbalového hřiště, tenisového kurtu, skateparku a provozní budovy vč. Turistické 
ubytovny Taverny (kromě bytu správce)

 Městský stadion Tatran 
zahrnuje hospodaření areálu stadionu Tatran (fotbalového hřiště a volejbalových kurtů), 
hřiště s umělou trávou, tréninkové plochy v Luční ulici, budovy restaurace v č.p. 123 a 
provozní budovy (kromě prostor sauny a bytu správce).

 Sokolovna 
obsahuje hospodaření areálu Sokolovny

 Sauna 
obsahuje hospodaření sauny, včetně masérny

 3.1 Správa organizace

Vykonává svojí činnost v kanceláři, kterou má zapůjčenou od zřizovatele, nacházející se v budově 
městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 34. 

Svojí činností obstarává veškerou personální a obchodní agendu pro všechny sportovní areály, 
ubytovny a saunu. Má dva zaměstnance, ředitele na plný úvazek a účetní na 0,6 úvazku.

Pro účely výpočtu nákladových cen jsou náklady správy rozpočítány mezi ostatní střediska v 
poměru podle výše jejich započitatelných provozních nákladů.

 3.2 Zimní stadion

Provoz zimního stadionu stále komplikují technické závady na některých zařízeních z důvodu 
jejich stáří. V tomto roce nás nejvíce trápil řídící systém chlazení. Kompresory se naopak podařilo 
dát do pořádku. Neuspěli jsme s žádostí o dotaci na MŠMT, kterou jsme podali (jménem 
zřizovatele) na rekonstrukci osvětlení. Přesto se povedlo staré výbojkové osvětlení vyměnit za 
osvětlení ledkové z prostředků rozpočtu města. To, že organizace ušetří přibližně 60% nákladů na 
spotřebu elektrické energie použité na osvětlení není podstatné je ale dobré, ale ledová plocha je 
mnohem lépe osvětlena (větší svítivost, rovnoměrnost osvětlení, více režimů osvětlení) a hlavně 
zatím odpadají opravy a údržba. 

Na základě podpory sportu městem Sedlčany užívaly ledovou plochu tyto subjekty: oddíl ledního 
hokeje TJ Tatran zdarma (kromě časů nad rámec smlouvy o užívání), 1. a 2. ZŠ částečně zdarma, 3.
ZŠ a Gymnáziu se SOŠE za zvýhodněnou cenu. Oddíl má ještě k tomu zdarma k dispozici pět šaten
po celou sezónu. Ostatní uživatelé platí za užití stadionu podle ceníku. Pro ekonomiku zimního 
stadionu nepostradatelná amatérská hokejová soutěž O Pohár starosty města pro neregistrované 
hokejisty je stále oblíbená. V sezóně 2017/2018 ze jí účastní 583 hráčů. Na zimní stadion chodí 
ještě další školy, hokejové spolky a ostatní individuální zájemci. Stálým uživatelem je také 
sedlčanská mlékárna, která pro své zaměstnance pořádá bruslení. 

O veřejné bruslení je stále větší zájem, pravděpodobně za to může teplejší průběh zimního počasí a 
nemožnost si v Sedlčanech užít venku zimní dětské radovánky. O prázdninách bylo veřejné 
bruslení každý den, ale stále to nestačí. Od příští sezóny se ho pokusíme přidat vždy, když nám to 
program dovolí. Bohužel návštěvníci veřejného bruslení znečišťují okolí ledové plochy a ty 
nečistoty přenesou na nožích bruslí i na led. Proto jsme vybudovali svépomocí ze vstupní haly 
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vchod do první šatny, kterou musí hokejisté z oddílu na čas veřejného bruslení uvolnit. Problémem 
zůstávájí nešťastně řešené vstupní dveře s často opravovaným panikovým zámkem a neukázněnost 
návštěvníků, kteří nerespektují pokyny.

Ceny jsme zatím ponechali stejné, ale na příští sezónu ceník upravíme, protože nákladová cena 
každým rokem roste.

   Obsazenost ledové plochy:

   Oddíl ledního hokeje TJ Tatran............................................................................575 hod.

   Soutěž O Pohár starosty města.............................................................................625 hod.

   Školy.....................................................................................................................152 hod.

   Veřejné bruslení......................................................................................................92 hod.

   Ostatní pronájmy..................................................................................................348 hod.

   Celkem...............................................................................................................1 792 hod.

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu....................................2 342 Kč

Celková návštěvnost platících diváků na soutěž O Pohár starosty města........2 999 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání..........................................8 osob

Celková návštěvnost platících diváků na zápasy mužstva mužů oddílu LH.......723 osob

Průměrná návštěva platících diváků na jednoho utkání........................................60 osob

(ženy a děti vstupné na hokejová utkání neplatí)

Celková návštěvnost veřejného bruslení..........................................................4 006 osob

Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení byla.................................87 osob

 3.3 Turistická ubytovna Tatran

Díky velkému úsilí se nám sice daří udržet hospodaření ubytovny s mírným ziskem, ale jen k vůli 
tomu, že se vytrácí význam slova "turistická" v názvu. Většinou ubytováváme externí pracovníky, 
hlavně dělníky stavebních firem. Cykloturisté, kvůli kterým byla tato ubytovna vybudována, se v 
Sedlčanech ubytovávají velmi zřídka. Nikdy jich tu nebylo mnoho, ale negativní vliv měla změna  
vedení cyklotrasy Praha/Vídeň. Ta nyní neprojíždí Sedlčany, ale z Kosovy Hory odbočuje  u 
Červeného Hrádku na Janov. Po naší žádosti zařadit tuto ubytovnu zpět do mapy trasy nám bylo 
vyhověno, ale z trasy se žádným cykloturistům uhýbat nechce. Kladný efekt by mohla mít 
Krčínova cyklostezka, ale skloubit dělníky a turisty nebude lehké. K tomu bude sloužit spíš 
ubytovna Taverny. 

Současné rozvržení pracovníků, pokud jedna správcová má na starosti obě dvě ubytovny a na jedné
jí pomáhá s ubytováváním brigádnice, se nám dobře osvědčila.
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Obsazenost ubytovny:

   Počet přenocování.................................................................................................1 067 osob/noc

   Průměrná cena za jedno přenocování......................................................................222 Kč

   Průměrné náklady na jedno přenocování.................................................................240 Kč

 3.4 Městský stadion Taverny

Fotbalové hřiště slouží během dne školám, odpoledne a večer fotbalovému oddílu TJ Tatran a zcela 
výjimečně dalším akcím. Hřiště je natolik zatíženo neustálým provozem, že nezbývá čas na nutnou 
údržbu, natož na další provoz.

Špatný stav sportovišť stadionu (zejména atletické dráhy) nemá cenu komentovat, protože bude 
probíhat jejich zasloužená rekonstrukce.

Také skatepark je opět ve špatném stavu. Zažádali jsme o dotaci a s její pomocí vybudujeme nové 
prvky. Bez dotace to nezvládneme.

Tenisový kurt byl obsazen zase tak málo, že se ho finančně nevyplatí udržovat. Po rekonstrukci 
stadionu navrhneme řešení dalšího využití.

Školy zřízené Městem Sedlčany a TJ Tatran mají vstup zdarma, ostatní uživatelé dle smlouvy. Z 
výše uvedeného vyplývá, že podle ceníku nám platí pouze pár tenistů.

Provozní budova je po loňských opravách relativně v pořádku.

Obsazenost stadionu:

Fotbalový oddíl TJ Tatran....................................................................................480 hod.

Školy....................................................................................................................500 hod.

Tenis.......................................................................................................................26 hod.

Ostatní akce............................................................................................................35 hod.

Soustředění.............................................................................................................10 hod.

Ostatní návštěvníci...................................................................................................8 hod.

Skatepark (skutečné hodiny x 0,1).........................................................................55 hod.

   Celkem..............................................................................................................1 114 hod.

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu........................................893 Kč

Turistická ubytovna Taverny, je součástí provozní budovy stadionu. Byla postavena dřív než 
ubytovna Tatran a svojí kapacitou by nám bohatě tato jedna ubytovna stačila. V této ubytovně se 
snažíme ubytovávat spíše ukázněnější klientelu, ale někdy se nám to nedaří. Například, při 
ubytování studentů ze zahraničí, kteří tu byli na výměnném zájezdu se sedlčanským Gymnáziem.

6/15



Výpočet nákladových cen je nepřesný, protože hospodářsky tvoří ubytovna se stadionem jeden 
celek. Podíl některých nákladů je odhadovaný (hlavně energií) z důvodu propojenosti provozu s 
celou provozní budovou stadionu. Po těchto výpočtech je ubytovna, sice v malém, ale v zisku.

Obsazenost ubytovny:

   Počet přenocování...................................................................................................864 osob/noc

   Průměrná cena za jedno přenocování.....................................................................234 Kč

   Průměrné náklady na jedno přenocování................................................................244 Kč

 3.5 Městský stadion Tatran

Fotbalový stadion slouží výhradně fotbalovému oddílu TJ Tatran. Jedinou výjimkou byl již tradiční 
exhibiční turnaj spisovatelů pořádaný sedlčanskou knihovnou. Vzhledem k tomu, že hřiště s 
umělou trávou nebylo na jaře ještě hotové, tak nadměrná zátěž travnaté plochy stadionu Tatran 
způsobila větší náklady na údržbu. Místo opravy skateparku se vyměnil travní koberec v 
brankovištích a za ušetřené finance z levněji vysoutěžené opravy střechy garáží se nakoupila 
zemina a písek. Svépomocí jsme dodělali pochozí dlažbu kolem ochozů a u garáží, kde bylo stále 
bláto. Osvětlili jsme zbytek hřiště a instalovali ochranné sítě k potoku.

Hřiště s umělou trávou bylo předáno provozovateli 12.4.2017. Nešťastně řešený je stávající 
štěrkový povrch prostoru vstupu a přírodní povrch poloviny zámezí. Tato chyba již z projektu 
způsobuje zanášení umělé trávy organickými nečistotami a to výrazně snižuje životnost hřiště. 
Všude kolem umělé trávy je bláto, chodí se do něj pro míče, stojí v něm přenosné brány, leží v něm
vyhrnutý granulát, který je kvůli tomu dále nepoužitelný. Vstup je vysypán štěrkem, který se 
bohužel zachytává mezi špunty kopaček, nedrží rovný povrch a již teď je neestetický. Nehledě na 
těžká auta provozovatele vodovodů a kanalizací, která tam musí mít tímto vstupem umožněn vjezd.
Kapitola sama pro sebe jsou případní diváci. V projektu s nimi nebylo počítáno. Z pohledu 
organizace tam zatím nemají umožněn vstup. Jediné vhodné místo je travnatý pruh nad zábradlím u
silnice na Zberaz, ale není k němu bezpečný přístup. Dodatečně jsme pronajali alespoň mobilní 
toaletu a později instalovali toaletní buňku, která vyřešila zatím hygienický problém, nicméně jen 
pro sportovce a ne pro diváky.

Antukové kurty užívali pouze volejbalisté TJ Tatran i přes naší marnou nabídku ostatním 
sportovcům. Beach volejbalový kurt byl bohužel méně využívaný veřejností než v minulém roce. 
Mohlo na to mít špatný vliv uzavření restaurace "U hřiště" z důvodu úmrtí nájemce.

Na základě podpory sportu městem Sedlčany užívají sportovci TJ Tatran tyto sportoviště zdarma. 
Fotbalový oddíl TJ Tatran má v užívání navíc i tribunu stadionu Tatran a tak hospodaření a 
organizace zápasů je plně v jeho režii (vstupné, pořadatelská služba, pokladní, hlasatel a pod.). 

Tréninkové hřiště na pozemku zvaném "Mrskošovna" v Luční ulici využívají fotbalisté TJ Tatran, 
fotbalový spolek "Balkap", softbalisté z "Pegasu", ragbisté, školy, sbor dobrovolných hasičů. Vstup
na toto hřiště je pro všechny sportující osoby volný. Koncem roku začaly sedlčanské technické 
služby okolí hřiště rekultivovat. Nový asfaltový povrch dostala cesta podél potoka Mastník, která 
pokračuje zpevněná kamenným prachem až ke stadionu Taverny.
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Obsazenost sportovišť:

   FO TJ Tatran........................................................................................................660 hod.

   OV TJ Tatran (skutečné hodiny x 0,2)...................................................................10 hod.

   Ostatní akce............................................................................................................30 hod.

   Školy (skutečné hodiny x 0,1).................................................................................2 hod. 

   Ostatní návštěvníci Mrskošovny (skutečné hodiny x 0,1).....................................10 hod. 

   Celkem.................................................................................................................712 hod.

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu.....................................1 652 Kč

 3.6 Sokolovna

Tělocvična v Sokolovně je na její technický stav až neuvěřitelně obsazená. Hlavní uživatelé jsou 
oddíl stolního tenisu TJ Tatran, taneční klub Slimka a 3. základní škola. Ostatní oddíly TJ Tatran a 
soukromí uživatelé vyplňují zbylé časy až do pozdního večera. TJ Tatran to má tak jako jinde 
zdarma, ostatní uživatelé platí podle smlouvy nebo 170 Kč za hodinu.

Celá budova je v havarijním stavu, střecha se rozpadá, všechny vnitřní stěny jsou vlhké, stará 
špaletová okna se rozpadají a netěsní, dveře s jedno-sklem neizolují, komín se rozpadá, o omítce 
ani nemluvě. Jedna koupelna je již mimo provoz z důvodu zarezlých rozvodů. Elektroinstalace je 
hliníková a revizi mají jen užívané místnosti, celá budova ne. Již jme měli několik stížností na 
plíseň. V případě hygienické kontroly budeme nuceni uzavřít provoz. Provozovatel zatím nemá 
žádný jiný záměr na využití budovy, než sport v tělocvičně, případně úpravu nevyužitých místností 
na kurt pro squash, posilovnu nebo jen veřejnou sportovní klubovnu. To vše záleží na finančních 
možnostech. Ostatní prostory by se asi daly po rekonstrukci pronajmout, nějaké poptávky již byly.

Obsazenost tělocvičny:

   Oddíl stolního tenisu TJ Tatran............................................................................600 hod.

   Rekreační sport TJ Tatran....................................................................................260 hod.

   Fotbalový oddíl TJ Tatran......................................................................................32 hod.

   Oddíl ledního hokeje TJ Tatran................................................................................5 hod.

   Taneční klub Slimka.............................................................................................540 hod.

   Školy....................................................................................................................275 hod.

   Ostatní..................................................................................................................250 hod. 

   Celkem..............................................................................................................1 962 hod.

Průměrné náklady na jednu obsazenou hodinu provozu........................................112 Kč
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 3.7 Sauna

Provoz sauny narušila pouze výměna topení. Stará kamna byla již za svojí životností. Část 
topných spirál nefungovala, teplotní čidla byla nefunkční. Tepelnou pojistku jsme museli nechat 
vyřadit z provozu, aby kamna alespoň částečně fungovala. Proto jsme se rozhodli pořídit z 
prostředků investičního fondu kamna nová, bezpečná a s moderní regulací.

Návštěvníci jsou spokojení a provoz je ekonomicky výdělečný. Velký dík za to patří našemu 
obsluhovateli sauny, který oslavil životní jubileum, při kterém už většina populace nepracuje.

Masérna má svojí stálou nájemkyni, která jakožto masérka je mezi saunaři velmi oblíbená. 
Hostinská činnost, kterou v sauně provozujeme a díky které se mohou návštěvníci občerstvit, 
nám v kladném hospodaření ještě pomáhá.

Obsazenost sauny:

   Počet vstupů (užití sauny jednou osobou)............................................................2 200 osob

   Průměrná cena.........................................................................................................137 Kč

   Průměrné náklady na jednu osobu..........................................................................120 Kč

 3.8 Sumarizace využití areálů

Smlouvu o užívání mají s organizací uzavřenou spolky a organizace, které jsou formou užívání 
zdarma nebo zvýhodněnou cenou podporované Městem Sedlčany. Rozdíl (tučně zvýrazněné ceny) 
mezi cenou hrazenou a nákladovou je vlastně výše podpory Města jednotlivým sportovním oddílům
a školám:
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oddíl/škola nákladová cena spoluúčast rozdíl

FO TJ Tatran 500

OLH TJ Tatran

VO TJ Tatran 0

OST TJ Tatran 0

RS TJ Tatran 0

TK Slimka

1. ZŠ

2. ZŠ

3. ZŠ

MŠ 0

GaSOŠE

součty

1 487 024 1 486 524

1 347 210 23 800 1 323 410

16 520 16 520

67 200 67 200

29 120 30 680

60 480 50 000 10 480

229 390 12 800 216 590

154 488 10 400 144 088

83 030 52 000 31 030

2 800 2 800

287 724 27 400 260 324

3 764 986 176 900 3 589 646



 4 Ostatní aktivity

 4.1 Pořádané akce

Organizace pořádá amatérskou (neregistrovaných hráčů) hokejovou soutěž "O Pohár starosty 
města" na zimním stadionu. Soutěž má vlastní propozice schválené všemi účastníky, ale jinak se 
soutěží podle pravidel ledního hokeje. Účastní se jí 25 týmů ze Sedlčan a dalekého okolí. Týmy 
jsou rozděleny ze začátku do dvou rozřazovacích skupin a potom pokračují ve čtyřech ligách. 
Každá ze čtyř lig má své "play-off" a svého vítěze. Celkovým vítězem soutěžního ročníku 
2016/2017 se stal klub Genemusic Benešov, kterému předal Pohár starosty ředitel organizace. Tato 
soutěž významně napomáhá zvládnout ekonomickou náročnost provozu. Z tohoto důvodu se 
snažíme podporovat účastníky nabídnutím atraktivních časů a dobrého zázemí. 

Samotná sportovní činnost není v gesci organizace a proto žádné další akce konané ve sportovních 
areálech organizace nepořádá.

 4.2 Akce jiných subjektů

Na Zimním stadionu hraje soutěže a své turnaje oddíl ledního hokeje TJ Tatran. Dále pronajímáme 
ledovou plochu na různé soukromé turnaje. V létě byl jakýkoli provoz vyloučen z důvodu 
rekonstrukce osvětlení.

Na Městském stadionu Tatran pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran. Hrál se 
zde opět fotbalový turnaj spisovatelů, který pořádá Městská knihovna. Volejbalovou soutěž hraje 
oddíl volejbalu TJ Tatran na antukovém kurtu když počasí dovolí. Na beach volejbalovém kurtu 
proběhl soukromý turnaj v beach volejbalu.

Také na Městském stadionu Taverny pořádá fotbalové soutěže a turnaje fotbalový oddíl TJ Tatran. 
Navíc zde pořádali své soutěže různé spolky a organizace - hasiči, rybáři a hlavně školy.

Sbor dobrovolných hasičů pořádal na hřišti v Luční ulici již tradiční soutěž "Brdské ligy". 
Zajímavostí byla ukázka vyprošťovacího tanku, který vjel na neupravovanou část pozemku.

 4.3 Pronájem prostor

Organizace pronajímá nemovitý majetek zřizovatele s jeho souhlasem a to:

 restauraci „U hřiště“, včetně předzahrádky - Pod Potoky, č.p.123

 klubovnu TJ Tatran - Pod Potoky, č.p. 151

 bufet v provozní budově stadionu Taverny - K.H.Máchy, č.p.105

 nebytový prostor v Sokolovně jako hudební zkušebna - Tyršova, č.p.150

 nebytový prostor v sauně jako masérna - Pod Potoky, č.p.151

Restauraci na Zimním stadionu, z důvodu odepisování vlastní investice z nájmu, pronajímá přímo 
majitel budovy Město. Náklady na spotřebu energií platí všichni nájemci dle vystavených faktur 
organizací na základě vypočítané ceny podle skutečné spotřeby na odpočtových měřidlech a ceny 
za energie z aktuální faktury dodavatele energií.
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 5 Pohyby majetku

 5.1 Vyřazení a pořízení drobného majetku

Organizace pořídila pouze nové drobné nářadí.

Žádný majetek nebyl vyřazen.

 5.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku

Organizace pořídila z prostředků investičního fondu nová kamna do sauny. Ta stará již 
nevyhovovala bezpečnostním předpisům a revizi.

Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

 5.3 Investice Města 

Město Sedlčany v roce 2017 provedlo tyto investice do nemovitostí v hospodaření organizace:

 Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu.....................1,3 mil. Kč

 Dostavba hřiště s umělým povrchem....................................................4,5 mil. Kč
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 6 Hospodaření organizace

Hospodaření organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření               
(RO 5 a RO 8), které navýšily mzdové prostředky a prostředky na zákonné sociální pojištění.         
V souladu s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 6.1 Rozvaha

   AKTIVA CELKEM          1 999 210,89

STÁLÁ AKTIVA          1 201 188,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek     39 218,40

Dlouhodobý hmotný majetek          1 539 480,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek          2 266 064,62

Korekce        - 2 643 575,02

OBĚŽNÁ AKTIVA             798 022,39

Krátkodobé pohledávky 275 100,09

Krátkodobý finanční majetek             522 922,30

PASIVA CELKEM          1 999 210,89

VLASTNÍ KAPITÁL          1 437 744,44

Jmění účetní jednotky          1 003 837,50

Transfery na pořízení DM   25 520,20

Investiční fond 187 950,00

Rezervní fond 171 378,94

Výsledek hospodaření   49 057,80

CIZÍ ZDROJE             561 466,45

Krátkodobé závazky             561 466,45
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 6.2 Výkaz zisku a ztrát

VÝNOSY CELKEM          8 524 249,23

VÝNOSY Z ČINNOSTI          3 298 081,53

Výnosy z prodeje služeb          2 944 619,53

Výnosy z pronájmu    172 928,00

Výnosy z prodaného zboží   48 533,00

Ostatní výnosy z činnosti    132 001,00

FINANČNÍ VÝNOSY          21,34

Úroky          21,34

VÝNOSY Z TRANSFERŮ          5 226 146,36

Příspěvek na činnost          4 233 000,00

Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení 989 987,00

Oprávky (transfer dotace)     3 159,36
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NÁKLADY CELKEM          8 475 191,43

NÁKLADY Z ČINNOSTI          8 468 832,51

Spotřeba materiálu 631 637,55

Spotřeba energií          1 600 112,02

Prodané zboží    44 188,00

Opravy a udržování          1 381 785,27

Cestovné   56 058,00

Ostatní služby 497 659,87

Mzdové náklady          3 073 573,00

Zákonné sociální pojištění 862 148,00

Jiné sociální pojištění   14 202,00

Jiné sociální náklady   83 103,00

Ostatní náklady z činnosti   60 599,00

Odpisy dlouhodobého majetku    115 907,00

Tvorba a zúčtování opravných položek   37 057,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku   10 802,80

FINANČNÍ NÁKLADY     6 358,92

Ostatní finanční náklady     6 358,92

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK      49 057,80
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 6.3 Procentuální složení výnosů a nákladů

VÝNOSY CELKEM 100,000%

Výnosy z prodeje služeb 34,54%

Výnosy z pronájmu        2,03%

Výnosy z prodaného zboží        0,57%

Ostatní výnosy z činnosti           1,55% 

Úroky        0,00%

Příspěvek na činnost                  49,66%

Příspěvek na opravy a údržbu sport.zařízení                                     11,61%

Oprávky (transfer dotace)        0,04%

NÁKLADY CELKEM  100,000% 

Spotřeba materiálu        7,45%

Spotřeba energií      18,88%

Prodané zboží        0,52%

Opravy a údržování                  16,30%

Cestovné        0,66%

Ostatní služby        5,87%

Mzdové náklady                  36,27%

Zákonné sociální pojištění      10,17%

Jiné sociální pojištění        0,17%

Jiné sociální náklady        0,98%

Ostatní náklady z činnosti        0,72%

Odpisy dlouhodobého majetku           1,37%

Tvorba a zúčtování opravných položek        0,44%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku        0,13%

Ostatní finanční náklady        0,08%        

 

V Sedlčanech dne 20. 3. 2018 Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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