VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2020

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace,
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany,
IČ: 72554541.
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1. Úvod
Sportovní areály Sedlčany je 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). Statutárním orgánem je ředitel, který je
jmenován a řízen Radou města. Organizace byla zřízena z důvodu změn ve státním financování
sportu a pro město bylo nejefektivnější vytvořit svoji vlastní profesionální servisní organizaci,
která v současnosti spravuje veškerý nemovitý majetek města, sloužící ke sportu. Součástí
těchto nemovitostí jsou i dvě turistické ubytovny, sauna a nebytové prostory k pronájmu.
Organizace má svěřen k hospodaření tento nemovitý majetek:



Zimní stadion, Zberazská, č. p. 152



Turistickou ubytovnu Tatran s nádvořím, restaurací a garážemi, Pod Potoky, č. p. 123



Městský stadion Taverny, provozní budovu s ubytovnou, K. H. Máchy, č. p. 105



Městský stadion Tatran s provozní budovou a tribunou, Pod Potoky, č. p. 151



Sokolovnu, Tyršova, č. p. 150



areál hřiště s umělou trávou a buňkami, Zberazská, parc. č. 1930/1, 1930/3 a 1933/3

Organizace také zajišťuje částečně údržbu volnočasového prostoru v Luční ulici u bývalého
Jandečkova mlýna.
Organizace má vlastní movitý majetek, dlouhodobý a oběžný, řádně inventarizovaný, v hodnotě,
která je vyčíslena níže, v bodě 6.1

2. Struktura zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci................2 pracovníci
Odborní zaměstnanci................9 pracovníků
Ostatní pracovníci.....................9 pracovníků

3. Přehled jednotlivých středisek


Správa a řízení organizace
zahrnuje administrativní správu a řízení organizace, včetně společných nákladů celé
organizace (např. řízení organizace, vedení účetnictví, pojištění, bankovní služby apod.)



Zimní stadion
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Zimního stadionu – sportovní haly se zázemím,
budovy strojovny, staré budovy se šatnami a okolí těchto budov
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Turistická ubytovna Tatran
zajišťuje provoz a hospodaření Turistické ubytovny Tatran včetně nákladů na volejbalové
šatny a garáže, které jsou součástí budovy



Městský stadion Taverny
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Městského stadionu Taverny a začínajícího
provozu volnočasového prostoru v Luční ulici - atletického stadionu, fotbalového hřiště (v
současné době v rekonstrukci), sportoviště v Luční a provozní budovy stadionu, včetně
Turistické ubytovny Taverny, kromě bytu správce



Městský stadion Tatran
zajišťuje provoz a hospodaření areálu stadionu Tatran a areálu hřiště s umělou trávou travnatého fotbalového hřiště s tribunami, fotbalového hřiště s UMT, beachvolejbalového
kurtu a volejbalových kurtů, buněk v areálu UMT, budovy restaurace v č.p.123 a
provozní budovy (kromě prostor sauny a bytu správce)



Sokolovna zajišťuje provoz a hospodaření areálu sokolovny - budovy s tělocvičnou a
nebytovými prostorami, včetně nádvoří s okolím budovy



Hřiště s UMT
zajišťuje provoz a hospodaření areálu hřiště s umělou trávou - fotbalového hřiště s UMT
a buněk v areálu UMT



Sauna
zajišťuje provoz sauny a hospodaření v jejích prostorách, včetně masérny

3.1 Správa organizace
Vykonává svoji činnost v kanceláři, kterou má zapůjčenou od zřizovatele (města), 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. Disponuje dvěma zaměstnanci, ředitelem na plný úvazek a účetní na 0,6
úvazku.
Pro účely výpočtu nákladových cen pro provoz jednotlivých středisek jsou náklady správy
organizace rozpočítány mezi ostatní střediska v poměru podle výše jejich započitatelných
provozních nákladů.

3.2 Zimní stadion
Ledová plocha zimního stadionu slouží výlučně k bruslení a provozování ledního hokeje.
Největšími uživateli jsou oddíl ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany a amatérská hokejová soutěž
(O Pohár starosty města), kterou pořádá organizace. Dalšími uživateli byly vždy v minulosti školy,
firmy, soukromé spolky a skupiny, v neobsazených časech i jednotlivci, ale v roce 2020 se tito
uživatelé na brusle mockrát nedostali.
Organizace pořádala každou neděli a každý den prázdnin i svátků po celou letošní krátkou
provozní dobu ledové plochy, veřejné bruslení. Bruslařům byla k dispozici půjčovna i brusírna
bruslí.
Opět proběhly některé větší opravy technologie chlazení, které jsou finančně velmi náročné a to
izolace čpavkového kanálu, výměna čerpadla kompresoru a ventilátoru chladicího kondenzátoru.
Tyto opravy jsou nezbytné pro udržení a prodloužení životnosti strojů a zařízení potřebných k
chlazení ledové plochy.
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Situace vzniklá v důsledku státních omezení kvůli koronavirové pandemii zasáhla zimní stadion
ze všech sportovišť nejvíce. Oddíl ledního hokeje své soutěže sezóny 2019/2020 stihl dohrát, ale
soutěž O Pohár starosty města se již nedohrála. Do konce zbývaly dva týdny. Nová sezóna sice
začala, ale zanedlouho byla přerušena a v roce 2020 již neobnovena. Spuštění provozu ledové
plochy je finančně nejnáročnějším obdobím a tyto náklady se v minulých letech umořovaly celou
sezónu. Sezóna 2020/2021 trvala ale pouze měsíc. Organizace přišla na zimním stadionu o
většinu tržeb a náklady nebylo možné snížit stejnou měrou. Zaměstnanci museli zůstat
zaměstnaní, náklady na energie se sice snížily, ale nevynulovaly a plánované opravy se musely
realizovat. Pomocní pracovníci zaměstnaní na dohody o provedení práce následující měsíc
skončili a stálí zaměstnanci vykonávali náhradní práce na opravách a údržbě všech sportovních
areálů.
Obsazenost ledové plochy v roce 2020:
Oddíl ledního hokeje TJ Tatran…........................................................................287 hod.
Soutěž O Pohár starosty města….......................................................................261 hod.
Ostatní poskytnutí ledové plochy….....................................................................168 hod.
Školy. …................................................................................................................63 hod.
Veřejné bruslení.…...............................................................................................46 hod.
Celková návštěvnost veřejného bruslení…...................................................….2 852 osob
Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení……………………………124 osob
Celkem………………………………………………………………………………….825 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………...4 462 031 Kč

3.3 Turistická ubytovna Tatran
V letošním roce bylo na základě vládních usnesení zakázáno ubytovávání od 13.3. do 24.5. a od
12.10. až do roku 2021, ale naštěstí pro tuto ubytovnu, až na začátek celostátní karantény, se
toto omezení netýkalo ubytovávání za účelem vykonávání práce v místě ubytování. Tímto sice
ubytovna přišla o jindy ubytované sportovce a několik turistů, ale na rozdíl od jiných ubytovacích
zařízení zaměřených na turismus, zde byli ubytováváni pracovníci většinou stavebních firem. V
době omezení jsme nevyužívali pomocnou sílu na ubytovávání, kterou je starší osoba, z důvodu
nebezpečí nákazy a také z důvodu nižšího počtu ubytovávaných hostů. Také se přistoupilo na
plánované zdražení a zjednodušení ceníku. Základní cena je od 1.června 290 Kč za osobu a noc.
Po všech těchto změnách si ubytovna Tatran i v tomto nelehkém roce dokázala udržet své
hospodaření s kladným výsledkem.

Obsazenost ubytovny v roce 2020:
Počet přenocování...........................................................................................1 341 osob/noc
Průměrná cena za jedno přenocování................................................................260 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování...........................................................242 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….324 961 Kč
Obsazenost v roce 2019 byla: 1 736 osob/noc
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3.4 Městský stadion Taverny
Rozsáhlá rekonstrukce celého stadionu byla poznamenána problémy se zhotovitelskou firmou,
proto všechny tartanové povrchy (atletická dráha, sektor pro skoky do dálky a půlkruh s místem
pro skok vysoký a s multifunkčním hřištěm) byly ve zkušebním provozu až od 1. června.
Travnatá plocha bude v provozu až v roce 2021. Žáci ze sedlčanských škol měli tělocviky pouze
v září. Stejně tak fotbalisté měli v roce 2020 svoji činnost natolik omezenou, že později
dokončená rekonstrukce tolik nevadila.
9. září proběhlo slavnostní otevření stadionu po rekonstrukci. Zúčastnilo se ho na 300 dětí,
žáků čtvrtých a pátých tříd 1. a 2. základní školy, 3. základní školy a studentů primy a sekundy
sedlčanského gymnázia, Jako hosté se zúčastnili zástupci města, městských organizací,
ředitelé a učitelé zúčastněných škol, zástupce zhotovitelské firmy a provozovatele Sportovních
areálů Sedlčany. Starosta města Sedlčany pan Ing. Miroslav Hölzel před přítomnými hosty
promluvil o rekonstrukci a spolu s místostarostou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem slavnostně
přestřihli pásku a tím oficiálně otevřeli provoz stadionu. Ten vydržel bohužel pouze měsíc, než
byl vládními nařízeními omezen natolik, že na stadionu se smělo pouze běhat nebo skákat a to
maximálně ve dvojicích.
Skatepark zůstal uzavřen a jeho prvky, které byly v dezolátním stavu byly definitivně ručně
rozebrány a zlikvidovány. Z participativního rozpočtu Středočeského kraje se podařilo vysoutěžit
dotaci na U-rampu. Tato investice se bude realizovat v roce 2021.
Pozastavený provoz jsme využili na úklid, opravy a dodělávky po rekonstrukci stadionu.

Obsazenost stadionu v roce 2020:
Fotbalový oddíl TJ Tatran......................................................................................0 hod.
Školy................................................................................................................... 65 hod.
Ostatní návštěvníci.............................................................................................10 hod.
Celkem............................................................................................................... 75 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz………………………………….1 177 404 Kč

Turistická ubytovna Taverny,
je součástí provozní budovy stadionu. Tuto ubytovnu nabízíme hlavně turistům a návštěvníkům
Sedlčan. Naštěstí, vzhledem k termínu nezasahujícímu do omezení ubytovávání, zde mohlo být
ubytováno hokejové ženské družstvo, které každoročně využívá zimní stadion k zahajovacímu
soustředění. Ale v ostatním čase zde mohli být ubytováváni také pouze externí pracovníci a to se
odrazilo na hospodaření této ubytovny. Také u této ubytovny se přistoupilo na plánované zdražení
a zjednodušení ceníku. Základní cena je od 1. června 320 Kč za osobu a noc
Výpočet nákladové ceny nevychází z přesných hodnot, protože hospodářsky tvoří ubytovna se
stadionem jeden celek. Podíl některých nákladů je odhadovaný z důvodu propojenosti provozu s
celou provozní budovou stadionu. Po takovémto výpočtu má ubytovna mírně záporný
hospodářský výsledek.
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Obsazenost ubytovny v roce 2020:
Počet přenocování.......................................................................................…..904 osob/noc
Průměrná cena za jedno přenocování...............................................................284 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování..........................................................293 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz……………………………………265 011 Kč
Obsazenost v roce 2019 byla 1 122 osob/noc.

3.5 Městský stadion Tatran
Fotbalový stadion slouží především fotbalovému oddílu TJ Tatran Sedlčany k tréninkům a k
zápasům - mužů „A“ a „B“, na které chodí nejvíce diváků, ale i žákům případně dorostu. V roce
2020, kdy nebyl v provozu fotbalový trávník stadionu Taverny, využívali stadion Tatran i ostatní,
ale vzhledem k pandemickým omezením to nebylo ani potřeba. Na jaře ani na podzim, kdy
převážně probíhají soutěže, se zde hrát nesmělo.
Dalo by se očekávat, že tráva bude kvalitnější, když se na ní nemůže hrát. Z toho důvodu (že na
travním povrchu nebyla herní zátěž) se na něm rozmnožila lipnice roční, která by jinak tuto
možnost nedostala. Po prvních letních fotbalech bylo po lipnici a tím i částečně po zeleném
trávníku. Vyčesáním a dosetím se situace zachránila, ale kvalitní podzimní trávník nemohl být
bohužel využit.
Antukové kurty využili volejbalisté TJ Tatran Sedlčany pouze dvakrát, ale konečně přišli i další
zájemci. Beachvolejbalový kurt by vzhledem k době jeho sezóny mohl být využívaný téměř bez
omezení, ale návštěvníků bylo přesto málo.
Obsazenost sportovišť v roce 2020:
FO TJ Tatran.....................................................................................................140 hod.
OV TJ Tatran........................................................................................................ 6 hod.
Ostatní................................................................................................................ 22 hod.
Školy. ….................................................................................................................4 hod.
Celkem…............................................................................................................172 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………. 1 459 560 Kč

3.6 Sokolovna
Tělocvična v sokolovně, jakožto vnitřní sportoviště, musela být uzavřena od 13.3. do 24.5., od
12.10. do 3.12. a od 16.12. až do odvolání.
Hlavními uživateli jsou stále oddíl stolního tenisu TJ Tatran, taneční klub Slimka a 3. základní
škola. Dalšími uživateli jsou ostatní oddíly TJ Tatran a soukromí uživatelé, kteří vyplňují zbylé
časy až do pozdního večera. Celková obsazenost je ale v tomto roce plném omezení opravdu
tristní.
Rozhodnutí o řešení stavu celé budovy sokolovny se vzhledem k situaci roku 2020 odložilo, ale
alespoň byl vypracován odbornou stavební firmou posudek stávajícího stavu budovy.
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Obsazenost tělocvičny v roce 2020:
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.........................................................................242 hod.
Rekreační sport TJ Tatran.................................................................................150 hod.
Fotbalový oddíl TJ Tatran......................................................................................7 hod.
Taneční klub Slimka..........................................................................................306 hod.
Školy................................................................................................................... 76 hod.
Ostatní............................................................................................................... 81 hod.
Celkem............................................................................................................. 862 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….267 796 Kč

3.7 Hřiště s UMT
Hřiště s umělou trávou je nejvíce využívané hlavně sedlčanskými fotbalisty k tréninkům. Dále jej
využívá spolek Balkap k turnajům mládeže. Ty naplánované na začátek roku se stihly odehrát,
ale ty naplánované na konec roku se hrát nesměly. Ostatní uživatelé, až na jedno soustředění ani
toto štěstí neměli. To je velká škoda, protože rezervací na jaro bylo mnohem více než v
předchozím roce. Dokonce jsme kvůli tomu vytvořili na webu organizace kalendář obsazenosti
stejný, jako je na webu zimního stadionu. Na rozdíl od ostatních sportovišť, bylo toto hřiště v
provozu bez přerušení, ale k čemu to bylo platné, když zde mohli sportovat například pouze dvě
osoby nebo dokonce pouze členové jedné domácnosti.
Obsazenost hřiště v roce 2020:
Fotbalový oddíl TJ Tatran..................................................................................296 hod.
Balkap................................................................................................................ 32 hod.
Školy..................................................................................................................... 5 hod.
Ostatní.................................................................................................................9 hod.
Celkem............................................................................................................. 342 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….475 505 Kč

3.8 Sauna
Sauna měla celkové příjmy vyšší, než byly celkové započitatelné náklady na provoz, přestože
byla tak jako sportoviště omezována v provozu státními restrikcemi kvůli pandemii. Naštěstí
sauna nemá téměř žádné náklady, když není v provozu. Maximálně vytápění prostor na
minimální teplotu, ale právě v zimních měsících, leden-únor-polovina března a polovina
prosince byla sauna v provozu a výběrem vstupného si vydělala a to nejen na topení.
Obsazenost sauny v roce 2020:
Počet vstupů (užití sauny jednou osobou)...................................................….. 902 osob
Průměrná tržba na jednu osobu......................................................................…159 Kč
Průměrné náklady na jednu osobu.....................................................................152 Kč
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Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….137 836 Kč

3.9 Sumarizace využití areálů
Sportovní areály v roce 2020 mohly být v provozu, v rozsahu na který jsme byli zvyklí z minulosti,
pouze od začátku roku do 12. března. Od té doby jsou stále platná různě přísná omezení
provozu, kvůli kterým uživatelé nemohli v plné míře nebo vůbec využívat daná sportoviště. Z
těchto důvodů ztrácí význam přesně sumarizovat využití areálů. U jednotlivých středisek jsou
vždy vyčísleny provozní náklady. Využití provozu je zde také vyčísleno, ale oproti provozním
nákladům je malé a vyčíslení nákladů na jednu hodinu provozu by bylo s minulými roky
neporovnatelné.

4. Ostatní aktivity
4.1 Pořádané akce
Organizace pořádá každoročně, nebo přesněji každou sezónu, na Zimním stadionu hokejovou
soutěž neregistrovaných hráčů "O Pohár starosty města". V tomto roce se nemohlo odehrát play
off sezóny 2019/2020 a vyhlásily se výsledky ze základní části. Do nové sezóny se přihlásilo
stejně týmů a s nadšením i když bez diváků začala soutěž slavnostním vhozením úvodní buly
starostou města panem Ing. Miroslavem Hölzlem. Bohužel se od 5. září do 4. října odehrálo
pouze 55 zápasů. Z podstaty je tento turnaj určen pro neregistrované amatéry a proto se s ním v
nařízených omezeních zacházelo jako se sportem pro veřejnost. V momentě kdy byla tato
činnost na zimním stadionu zakázána, tak nemělo smysl pokračovat ani s chlazením ledové
plochy. Od té doby je soutěž přerušena a mimo provoz je i celý zimní stadion. O pokračování
soutěže bude rozhodnuto nejdříve, až bude známé datum umožnění sportování veřejnosti ve
vnitřních prostorách staveb v počtu minimálně 30 osob.
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 vypsané Českým svazem ledního hokeje a pořádá turnaje
mládeže, oddíl ledního hokeje TJ Tatran. V roce 2020 dokončil všechny soutěže sezóny
2019/2020 ale žádný další turnaj již uspořádat nestihl a soutěže sezóny 2020/2021 pouze
rozehrál a od 4.října mu již nebylo umožněno na zimním stadionu hrát ani trénovat.
Na Městském stadionu Tatran pořádá fotbalové soutěže vypsané Fotbalovou asociací ČR
fotbalový oddíl TJ Tatran. Volejbalovou soutěž vypsanou Českým volejbalovým svazem hraje
oddíl volejbalu TJ Tatran na antukovém kurtu. Přestože se tyto soutěže hrají na venkovních
sportovištích, tak potkal je podobný osud jako hokejisty. Soutěžit se mohlo pouze v létě a z toho
důvodu se nedohrály soutěže sezóny minulé a zatím se nehraje ani sezóna současná.
Na hřišti s umělou trávou pořádal mládežnické turnaje ve fotbale spolek Balkap, ale vzhledem k
výše popsanému pouze do začátku března. Fotbalisté z TJ Tatran toto hřiště používali na
soutěže, které se mohly odehrát, jako náhradní plochu za ještě nepřístupný stadion Taverny.
V sokolovně pořádá mládežnické oficiální soutěže České asociace stolního tenisu oddíl stolního
tenisu TJ Tatran. Ale stejně jako v případě zimního stadionu se jedná o vnitřní sportoviště, která
musela být uzavřena s malými přestávkami od 13. března.
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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



tři nebytové prostory v Sokolovně jako hudební zkušebny - Tyršova, č.p.150



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

Restauraci na zimním stadionu, z důvodu odepisování vlastní investice z nájmu, pronajímá přímo
Město jako majitel budovy. Náklady na spotřebu energií platí všichni nájemci organizaci dle
vystavených faktur na základě ceny vypočítané podle skutečné spotřeby na odpočtových
měřidlech a ceny za dodávku energií z aktuální faktury dodavatele energií.
Na základě doporučení rady města bylo odpuštěno placení nájemného za měsíce uzavřeného
provozu nájemcům, kterých se takové uzavření týkalo. Organizace tím sice přišla o další
plánované příjmy, ale snad díky tomu nepřijde o tyto nájemce úplně.

5. Pohyby majetku
5.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku
Organizace pořídila nový movitý majetek pouze v podobě drobného nářadí a náčiní.
Vyřazen byl drobný dlouhodobý majetek v celkové pořizovací hodnotě 95 896,50 Kč

5.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku
Organizace pořídila z prostředků investičního fondu dlouhodobý majetek v podobě dvou žacích
malotraktorů Seco Starjet P – 6 PRO 102/24 v celkové pořizovací ceně 301 000 Kč.
Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.
Nemovitý majetek organizace nevlastní.

5.3 Investice Města
Město Sedlčany v roce 2020 dokončilo tuto investici do nemovitostí v hospodaření organizace:



LAS umělé povrchy, dráhy, sektory.........................................6 195 850 Kč
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6. Hospodaření organizace
Hospodaření organizace probíhalo podle schváleného rozpočtu a rozpočtové změny č.5, kterou
byl Radou města zvýšen příspěvek na činnost organizace z plánované výše 5 602 000 Kč na
5 990 000 Kč. Hospodářský výsledek velice negativně ovlivnily vysoké náklady na spuštění
provozu zimního stadionu, který dřív, než na to mohl vydělat, musel být z nařízení vlády uzavřen.
Hospodaření organizace skončilo ztrátou, která byla ale plánovaná a Radou města projednaná. V
původním rozpočtu nebylo započítáno navýšení platů v takové výši, v jaké bylo na základě
nařízení vlády stanoveno, protože nařízení účinné od 1.1.2020 bylo vydáno až po schválení
rozpočtu organizace. Rada města uložila organizaci na toto navýšení použít rezervní fond.

6.1 Rozvaha
AKTIVA CELKEM

2 173 275,15

STÁLÁ AKTIVA

1 298 100,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

39 218,40

Dlouhodobý hmotný majetek

1 931 913,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 369 621,06

Korekce

- 3 042 652,46

OBĚŽNÁ AKTIVA

875 174,65

Krátkodobé pohledávky

242 577,89

Krátkodobý finanční majetek

713 046,76

Korekce

- 80 450,00

PASIVA CELKEM

2 173 275,15

VLASTNÍ KAPITÁL

1 330 261,59

Jmění účetní jednotky

1 100 749,50

Transfery na pořízení DM

16 042,12

Investiční fond

91 038,00

Rezervní fond

378 089,01

Výsledek hospodaření

- 255 657,04

CIZÍ ZDROJE

843 013,56

Krátkodobé závazky

843 013,56
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6.2 Výkaz zisku a ztrát
VÝNOSY CELKEM

8 947 150,86

VÝNOSY Z ČINNOSTI

2 143 975,78

Výnosy z prodeje služeb

1 950 341,03

Výnosy z pronájmu

100 462,00

Ostatní výnosy z činnosti

93 172,75

FINANČNÍ VÝNOSY

40,00

Úroky

40,00

VÝNOSY Z TRANSFERŮ

6 803 135,08

Příspěvek na činnost

5 990 000,00

Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení
Transfer dotace

809 975,72
3 159,36
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NÁKLADY CELKEM

9 202 807,90

NÁKLADY Z ČINNOSTI

9 196 378,69

Spotřeba materiálu

560 527,40

Spotřeba energií

1 407 012,74

Opravy a udržování

1 501 615,75

Cestovné

24 634,00

Ostatní služby

678 503,85

Mzdové náklady

3 602 891,00

Zákonné sociální pojištění

1 064 502,00

Jiné sociální pojištění

17 639,00

Jiné sociální náklady

77 969,00

Ostatní náklady z činnosti

91 331,61

Odpisy dlouhodobého majetku

111 140,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

58 612,34

FINANČNÍ NÁKLADY

6 429,21

Ostatní finanční náklady

6 429,21

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

- 255 657,04
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6.3 Procentuální složení výnosů a nákladů
VÝNOSY CELKEM

100,000%

Výnosy z prodeje služeb

21,80%

Výnosy z pronájmu

1,12%

Ostatní výnosy z činnosti

1,04%

Úroky

0,00%

Příspěvek na činnost

66,95%

Příspěvek na opravy a údržbu sport. zařízení

9,05%

Oprávky (transfer dotace)

0,04%

NÁKLADY CELKEM

100,000%

Spotřeba materiálu

6,10%

Spotřeba energií

15,30%

Opravy a udržování

16,33%

Cestovné

0,27%

Ostatní služby

7,38%

Mzdové náklady

39,18%

Zákonné sociální pojištění

11,58%

Jiné sociální pojištění

0,19%

Jiné sociální náklady

0,85%

Ostatní náklady z činnosti

0,99%

Odpisy dlouhodobého majetku

1,21%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0,64%

V Sedlčanech dne 8. 3. 2020

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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