VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2021

Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace
sídlo: Nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany
IČO: 72554541
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1. Úvod
Sportovní areály Sedlčany jsou příspěvkovou organizací města Sedlčany (dále jen „Organizace“),
která byla zřízena dne 1. ledna 2012. Organizace zajišťuje provoz, údržbu a rozvoj sportovních
areálů, ubytoven a sauny v majetku města Sedlčany (dále jen „Město“).
Koncem roku byly nově Organizaci svěřeny do hospodaření tři pozemky v areálu volnočasového
prostoru sloužícího ke sportu v Luční ulici u bývalého Jandečkova mlýna. K údržbě trávníku hřiště
přibyla správa veřejných toalet, altánu, workoutového a parkourového hřiště a dětského hřiště.
Rok 2021 byl již druhým rokem epidemie koronaviru. Na základě vládních protiepidemických
opatření musel být provoz sportovišť, ubytoven i sauny buď úplně přerušen, nebo omezen. Byl
zredukován počet zaměstnanců, utlumeny spotřebiče energií a některým zaměstnancům byla
přidělena náhradní práce na opravách a údržbě majetku.

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 s provozní budovou a ubytovnou, K. H. Máchy, č. p. 105



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



Sokolovnu, Tyršova, č. p. 150



areál hřiště s umělou trávou a buňkami, Zberazská za zimním stadionem



část volnočasového areálu v Luční ulici u bývalého Jandečkova mlýna

Součástí těchto nemovitostí jsou i nebytové prostory k pronájmu. O tom více v bodě 4.3.
Organizace má vlastní movitý majetek, dlouhodobý a oběžný, řádně inventarizovaný, v hodnotě,
která je vyčíslena v bodě 6.1.

2. Struktura zaměstnanců
Vedoucí zaměstnanci................3 pracovníci
Odborní zaměstnanci................8 pracovníků
Ostatní pracovníci...................10 pracovníků
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3. Přehled jednotlivých středisek


Správa organizace
zajišťuje administrativní správu a řízení organizace, včetně hospodaření celé
Organizace



Zimní stadion
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Zimního stadionu – sportovní haly se zázemím,
budovy strojovny, staré budovy se šatnami a okolí těchto budov



Turistická ubytovna Tatran
zajišťuje provoz a hospodaření budovy s nádvořím Turistické ubytovny Tatran


Městský stadion Taverny
zajišťuje provoz a hospodaření areálu Městského stadionu Taverny a provoz
volnočasového areálu v Luční ulici - sportoviště v Luční, atletického stadionu,
fotbalového hřiště a provozní budovy stadionu, včetně Turistické ubytovny Taverny, ale
kromě bytu správce



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



Sauna
zajišťuje provoz a hospodaření prostor sauny, včetně masérny

3.1 Správa organizace
Vykonává svoji činnost v kanceláři, kterou má zapůjčenou od 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.
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3.2 Zimní stadion
Zimní stadion je největším střediskem Organizace jak v počtu zaměstnanců, tak v objemu
hospodaření.
Betonová plocha zimního stadionu slouží výlučně k výrobě a udržení ledové vrstvy. Při
rozpuštěném ledu se na plochu smí vstupovat nebo vjíždět pouze z důvodu údržby a ještě jen po
ochranných podložkách.
Největšími uživateli jsou stále Oddíl ledního hokeje TJ Tatran Sedlčany a amatérská hokejová
soutěž „O Pohár starosty města“, kterou pořádá Organizace. Dalšími uživateli jsou školy, firmy,
soukromé spolky a skupiny, v neobsazených časech i jednotlivci.
V tomto roce musel být zimní stadion mimo provoz od začátku roku až do začátku nové sezóny.
V této době zůstali pouze tři zaměstnanci, kteří byli využiti na údržbové práce ve všech areálech
Organizace. Ledová plocha se začala chladit 20. srpna večer a posléze zalévat vodou. 24. srpna
byl již led připraven pro první bruslení. Délka provozu ledové plochy je závislá na době, kdy je
někdo ochotný za vstup na led zaplatit. To jsou účastníci srpnového soustředění, od začátku září
do konce března účastníci soutěže „O Pohár starosty města“ a individuální zájemci, kterých je
více jen v zimě. Pro oblíbené veřejné bruslení byl led rezervovaný každou neděli od 29. srpna, ve
dnech státních svátků, prázdnin a někdy i v sobotu. Vstoupit do stadionu směl pouze takový
návštěvník, který se prokázal na tu dobu platným dokladem o bezinfekčnosti na covid. To dělalo
Organizaci personální a organizační problémy, ale povinnost jsme plnili. Přesto bylo účastníků
veřejného bruslení a diváků více než v předchozích letech.
Z účelového příspěvku určeného na opravy a údržbu nemovitého majetku byly provedeny
každoroční, bohužel už tradiční, opravy technologie chlazení, a to výměnou elektromotorů a
pojistných ventilů NH3. Dále byl vyměněn povrch sjezdu ke vchodu stadionu ze zámkové dlažby
za asfaltový a opravena byla přečerpávací stanice kanalizace.

Obsazenost ledové plochy v roce 2021:
Oddíl ledního hokeje TJ Tatran. …......................................................................371 hod.
Soutěž O Pohár starosty města........................................................................302 hod.
Ostatní poskytnutí ledové plochy......................................................................134 hod.
Školy ….............................................................................................................…85 hod.
Veřejné bruslení.…...............................................................................................54 hod.
Celková návštěvnost veřejného bruslení…................................................… 2 353 osob
Průměrná návštěva jednoho dvouhodinového bruslení………………………… 138 osob
Celkem…………………………………………………………………………………865 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………..4 315 791 Kč
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3.3 Turistická ubytovna Tatran
V tomto roce bylo na základě vládních opatření ubytovávání od začátku roku stále zakázáno pro
turistické účely, ale naštěstí se toto omezení netýkalo ubytovávání za účelem vykonávání práce v
místě ubytování. Tuto ubytovnu již dříve začaly využívat externí pracovníci a v době epidemie
tvořili tito zákazníci 99% obsazenosti. V Sedlčanech a okolí se daří oboru stavebnictví, a proto i
této ubytovně. Čemu se ale vůbec nedaří, je turistický ruch. Od léta se sice, po prokázání
bezinfekčnosti, už ubytovávat mohlo, ale téměř nikdo toho nevyužil. Spolu s turistickým
informačním centrem a Sdružením obcí Sedlčanska se snažíme návštěvníky Sedlčan opět
přilákat, ale zatím bez valného výsledku.
Letos se naplno projevilo loňské zdražení a i přes mírný pokles počtu ubytovaných se výrazně
zvedla průměrná cena za jedno přenocování.
Obsazenost ubytovny v roce 2021:
Počet přenocování...........................................................................................1 301 osob/noc
Průměrná cena za jedno přenocování................................................................292 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování...........................................................261 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….339 349 Kč

3.4 Městský stadion Taverny
Přes problémy s rekonstrukcí stadionu byla všechna sportoviště po celý rok v provozu, ale na
jaře nebyla komu nabízet. Fotbalisté, školy ani jiné spolky nemohli organizovaně sportovat.
Proběhlo několik reklamačních oprav atletických sektorů, ale největší problém nastal s
nevsakováním vody z povrchu trávníku k odvodňovacímu systému. Oprava této těžko
prokazatelné vady nemá zatím bohužel řešení. Dalším problémem byl špatně funkční závlahový
systém, z důvodu nasávání znečištěné vody z potoka. Tento problém vyřešilo Město další
investicí. Za uspořené finance z celé investiční akce byly vybudovány dvě odkalovací jímky s
voštinovou filtrací.
Na skatepark se podařilo vysoutěžit dotaci z participativního rozpočtu Středočeského kraje a od
léta je již v provozu nová betonová U-rampa. Tento prvek je sice v současnosti ve skateparku
jediný, ale je pro více osob, je tišší a má mnohem delší životnost než staré dřevěné prvky.
Sportovně-rekreační zóna ve volnočasovém areálu v Luční ulici - workoutové, parkourové a
dětské hřiště, altánek s toaletami, sprchou a skříňkami - byla slavnostně otevřena 16. listopadu
2021. Pásku přestřihli starosta města Ing. Miroslav Hölzel spolu se senátorem Petrem
Štěpánkem. Hřiště jsou sice navštěvována mládeží, ale kladný vliv organizovaného sportovního
prostředí to není. Skupinky zájemců nikdo nevede, neučí, netrénuje, nevychovává ani nehlídá.
Problémové chování se již projevuje na stavu nových prvků, jako jsou poškrábané a počmárané
lavičky, ukradené cedulky na skříňkách a nepořádek v podobě odpadků na zemi. Největším
problémem jsou toalety, které nejsou vůbec zabezpečeny proti vandalům. Přímotopy s volně
přístupným ovládáním výrazně zvýšily spotřebu elektrické energie. V příštím roce se budeme
muset zaměřit na technické zabezpečení tohoto místa.
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Obsazenost stadionu v roce 2021:
Fotbalový oddíl TJ Tatran..................................................................................110 hod.
Školy................................................................................................................. 150 hod.
Ostatní návštěvníci.............................................................................................50 hod.
Celkem............................................................................................................. 310 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz………………………………….1 164 448 Kč

Turistická ubytovna Taverny,
je neoddělitelnou součástí provozní budovy stadionu Taverny. Tuto ubytovnu jsme chtěli nabízet
hlavně turistům a návštěvníkům Sedlčan a jen ubytovnu Tatran ponechat pro externí pracovníky.
Ale vzhledem k omezení ubytovávání až do léta zde mohli být ubytováváni také pouze externí
pracovníci. Ale na hospodaření této ubytovny to naštěstí nemělo negativní vliv. Naopak dobrý vliv
mělo podobně jako u Turistické ubytovny Tatran zdražení cen za ubytování v polovině loňského
roku. Naštěstí už, po uvolnění omezení, zde mohlo být ubytováno hokejové ženské družstvo,
které každoročně využívá zimní stadion k zahajovacímu soustředění.
Výpočet nákladové ceny je na základě kvalifikovaného odhadu nákladů vzhledem k propojenosti
ubytovny se stadionem. Po takovémto výpočtu má ubytovna kladný hospodářský výsledek.

Obsazenost ubytovny v roce 2021:
Počet přenocování....................................................................................…...1 175 osob/noc
Průměrná cena za jedno přenocování...............................................................318 Kč
Průměrné náklady na jedno přenocování..........................................................306 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz……………………………………359 966 Kč

3.5 Městský stadion Tatran
Na jaře nepokračovaly žádné soutěže, protože už na podzim byly „naštěstí“ zrušeny, jinak by se
stejně nesměly dohrát. Ale hned od začátku léta sloužil fotbalový stadion opět fotbalovému oddílu
TJ Tatran Sedlčany k tréninkům a od konce léta konečně i k zápasům.
Lipnici roční (plevelný druh trávy) se podařilo udržet v trávníku rozmnoženou v únosné míře a
suchý podzim byl pro tento trávník požehnáním. Je lepší zavlažovat, když se to hodí, než když je
moc deště v nevhodnou dobu pro provoz.
Fotbalové zápasy sice musely probíhat pro diváky s určitými omezeními, ale podzimní část
soutěží se odehrála celá. To byl oproti minulému roku a jaru pozitivní pokrok.
Antukové kurty nevyužili volejbalisté TJ Tatran Sedlčany ani jednou, ale ostatních zájemců
několik bylo. Beachvolejbalový kurt byl sice využíván málo, ale asi více než covid na to mělo vliv
letní deštivé počasí. Definitivně musely být zlikvidovány poslední dva kmeny původního
čtyřkmene buku, který příjemně stínil u kurtů, ale byl již nemocný a suchý.
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Obsazenost sportovišť v roce 2021:
FO TJ Tatran.....................................................................................................225 hod.
OV TJ Tatran........................................................................................................ 0 hod.
Ostatní................................................................................................................ 20 hod.
Školy. ….................................................................................................................3 hod.
Celkem …...........................................................................................................248 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz………………………………….1 197 786 Kč

3.6 Sokolovna
Tělocvična v sokolovně musela být ještě na jaře uzavřena ze známých epidemiologických
důvodů, ale pak se její provoz rozeběhl naplno v původním rozsahu.
Stálými uživateli jsou nadále oddíl stolního tenisu TJ Tatran, taneční klub Slimka a 3. základní
škola. Dalšími uživateli jsou oddíly rekreačního sportu a fotbalu TJ Tatran a návštěvníci, kteří si
přicházejí zatancovat, zacvičit či zahrát badminton.
To, že je celá budova v havarijním stavu, všichni víme, ale složité rozhodnutí o jejím osudu zatím
nepadlo.

Obsazenost tělocvičny v roce 2021:
Oddíl stolního tenisu TJ Tatran.........................................................................280 hod.
Rekreační sport TJ Tatran.................................................................................120 hod.
Fotbalový oddíl TJ Tatran....................................................................................10 hod.
Taneční klub Slimka..........................................................................................260 hod.
Školy................................................................................................................. 153 hod.
Ostatní...............................................................................................................67 hod.
Celkem............................................................................................................. 890 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….184 226 Kč

3.7 Hřiště UMT
Ani na hřiště s umělou trávou na jaře nikdo nechodil, ale používat se začalo mezi prvními
sportovišti. Fotbalisté jsou rádi, že tento druh venkovního hřiště, které se může používat
celoročně, Město vybudovalo. Hlavní uživatel byl fotbalový oddíl TJ Tatran. Ostatní uživatelé
vzhledem k omezením většinou všechny rezervované časy zrušili. Uspořádány byly pouze čtyři
turnaje Balkap. Největší náklady na tomto hřišti představují spotřeba elektrické energie na
osvětlení hřiště a vytápění buněk, potom také každoročně povinné čištění a dekomprese
granulátu, kterou musí strojově provádět odborná firma.
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Obsazenost hřiště v roce 2021:
Fotbalový oddíl TJ Tatran..................................................................................175 hod.
Balkap................................................................................................................ 28 hod.
Školy..................................................................................................................... 7 hod.
Ostatní.................................................................................................................3 hod.
Celkem............................................................................................................. 213 hod.
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….346 324 Kč

3.8 Sauna
Sauna musela být celé jaro uzavřená. Po otevření 23. září hosté využívali poukázky
nakoupené ještě v roce 2021, a to byl první důvod, proč skončilo hospodaření sauny ve ztrátě.
Druhým důvodem bylo, že po celou dobu provozu měla Organizace povinnost kontrolovat
bezinfekčnost na covid. To jsme činili, a proto bylo méně zákazníků než v časech před
pandemií. Výsledek hospodaření sauny byl sice mínus 40 tisíc Kč, ale v příštím roce opět
budeme v kladných číslech.
Obsazenost sauny v roce 2021:
Počet vstupů (užití sauny jednou osobou)...................................................….. 634 osob
Průměrná tržba na jednu osobu......................................................................…160 Kč
Průměrné náklady na jednu osobu.....................................................................225 Kč
Celkové započitatelné náklady na provoz…………………………………….143 149 Kč

3.9 Náklady na jednotku
Výsledek výpočtu nákladů na jednu provozní hodinu je již druhým rokem neporovnatelný s
výsledky předchozích roků a proto i porovnání nákladů na jednotlivé uživatele o ničem
nevypovídající. Vše je způsobeno omezením provozu téměř o jednu polovinu, kvůli
protiepidemickým opatřením.
Z těchto důvodů již druhý rok zde nejsou tyto výpočty zveřejněny, protože by to bylo matoucí.

4. Ostatní aktivity
4.1 Pořádané akce
Organizace pořádá jedinou sportovní akci, a to hokejovou soutěž neregistrovaných hráčů "O
Pohár starosty města" na zimním stadionu. Samotná sportovní činnost není v gesci organizace, a
proto žádné další akce konané ve sportovních areálech organizace nepořádá. Celosezónní
soutěž je výjimečná v tom, že bez ní bychom provoz zimního stadionu neufinancovali, a proto ji
pořádat musíme. Příjmy z této soutěže (z vlastní činnosti - kromě příspěvku Města) tvořily i v
tomto roce 52%.
Soutěž rozehraná v září 2020 a přerušená v říjnu téhož roku se již znovu nerozehrála, na jaře
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roku 2021 stále nemohla pokračovat, a proto nebyla dohrána. Až 4. září vhodil místostarosta Mgr.
Zdeněk Šimeček úvodní buly již 16. ročníku. Sice za neustálé nejistoty a kontrol bezinfekčnosti,
ale soutěž běží bez přerušení a věříme, že tento ročník se dočká předávání poháru starostou
města.

4.2 Akce jiných subjektů
Na zimním stadionu hraje soutěže vypsané Českým svazem ledního hokeje, oddíl ledního hokeje
TJ Tatran. Stadion se otevřel až na srpnové soustředění, ale od září už konečně probíhá téměř
normální sezóna.
Na Městských stadionech Tatran a Taverny pořádá fotbalové soutěže vypsané Fotbalovou
asociací ČR fotbalový oddíl TJ Tatran. Letos stejně jako v jiných sportech jen ve druhé polovině
roku. Volejbalovou soutěž vypsanou Českým volejbalovým svazem hraje oddíl volejbalu TJ
Tatran, ale letos se na antukový kurt hráči vůbec nedostali.
Na hřišti s umělou trávou pořádal mládežnické turnaje ve fotbale spolek Balkap. Fotbalisté z TJ
Tatran toto hřiště používají na soutěže jen jako náhradní plochu při špatných klimatických
podmínkách pro hru na přírodním trávníku.
V sokolovně pořádá mládežnické oficiální soutěže České asociace stolního tenisu oddíl stolního
tenisu TJ Tatran. V roce 2021, tak jako ostatní sporty pouze na podzim.
Ve volnočasovém areálu v Luční ulici, kde pořádá soutěže v softballu na svém hřišti oddíl Pegas,
začínají i jiné spolky pořádat své soutěže. Například v hasičském sportu, v ragby, v cyklistice, v
orientačním běhu, nebo tam jiné skupiny pořádají různá pohybová cvičení. To se vzhledem k
venkovnímu prostředí mohlo rozběhnout dříve a na tomto novém sportovišti to bylo na
návštěvnosti znát.

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.
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5. Pohyby majetku
5.1 Vyřazení a pořízení drobného dlouhodobého majetku


Organizace pořídila stroj na vysávání nečistot z tartanového povrchu atletické dráhy a
sektorů na stadionu Taverny.



Žádný drobný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.

5.2 Vyřazení a pořízení dlouhodobého majetku


Organizace pořídila z prostředků investičního fondu dobíjecí přístroj na baterie do strojů
na úpravu ledu na zimním stadionu.



Žádný dlouhodobý majetek nebyl vyřazen.



Nemovitý majetek organizace nevlastní.

5.3 Investice Města
Město v roce 2021 dokončilo tyto investice do nemovitostí v hospodaření organizace:


Rekonstrukce skateparku – spoluúčast Města + PTR SK............…...592 370 Kč



Sportovní areál Luční – spoluúčast Města + NPP............................4 461 990 Kč



Výstavba nádrže – závlaha LAS…………………………………………375 970 Kč
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6. Hospodaření organizace
Hospodaření organizace probíhalo i přes nepříznivé omezování provozu podle schváleného
rozpočtu organizace. Oproti roku 2020 se ale dalo na tuto situaci připravit, a proto omezení měla
vliv na hospodaření Organizace, ale ne na výsledek hospodaření. Z těchto důvodů sice klesly
výnosy z prodeje služeb a z pronájmů, ale klesly i spotřeby energií a mzdové náklady.
Hospodaření organizace skončilo s větším kladným výsledkem a po loňské ztrátě se opět může
naplnit rezervní fond.

6.1 Rozvaha
v Kč
AKTIVA CELKEM

2 500 911,88

STÁLÁ AKTIVA

1 182 291,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

39 218,40

Dlouhodobý hmotný majetek

1 931 913,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 426 049,06

Korekce

-3 214 889,46

OBĚŽNÁ AKTIVA

1 318 620,38

Krátkodobé pohledávky

445 700,69

Krátkodobý finanční majetek

959 419,69

Korekce

- 86 500,00

PASIVA CELKEM

2 500 911,88

VLASTNÍ KAPITÁL

1 550 857,77

Jmění účetní jednotky

984 940,50

Transfery na pořízení DM

12 882,76

Investiční fond

206 847,00

Rezervní fond

122 431,97

Výsledek hospodaření

223 755,54

CIZÍ ZDROJE

950 054,11

Krátkodobé závazky

950 054,11
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6.2 Výkaz zisku a ztrát
v Kč
VÝNOSY CELKEM

8 958 184,47

VÝNOSY Z ČINNOSTI

2 234 440,45

Výnosy z prodeje služeb

2 001 431,04

Výnosy z pronájmu

146 899,00

Výnosy z prodaného zboží

8 282,00

Ostatní výnosy z činnosti

77 828,41

FINANČNÍ VÝNOSY

39,47

Úroky

39,47

VÝNOSY Z TRANSFERŮ

6 723 704,55

Příspěvek na činnost

5 921 000,00

Příspěvek na opravy a údržbu sportovních zařízení
Transfer dotace

799 545,19
3 159,36
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NÁKLADY CELKEM

8 734 428,93

NÁKLADY Z ČINNOSTI

8 724 890,93

Spotřeba materiálu

721 738,34

Spotřeba energií

1 138 470,10

Prodané zboží

8 101,00

Opravy a udržování

1 275 877,25

Cestovné

30 885,00

Ostatní služby

646 438,04

Mzdové náklady

3 462 640,00

Zákonné sociální pojištění

1 027 710,00

Jiné sociální pojištění

17 030,00

Jiné sociální náklady

92 944,00

Ostatní náklady z činnosti

38 270,20

Odpisy dlouhodobého majetku

115 809,00

Vyřazení pohledávek

92 550,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

56 428,00

FINANČNÍ NÁKLADY

9 538,00

Ostatní finanční náklady

9 538,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

223 755,54
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6.3 Procentuální složení výnosů a nákladů
VÝNOSY CELKEM

100,000%

Výnosy z prodeje služeb

22,34%

Výnosy z pronájmu

1,64%

Výnosy z prodaného zboží

0,09%

Ostatní výnosy z činnosti

0,87%

Úroky

0,00%

Příspěvek na činnost

66,10%

Příspěvek na opravy a údržbu sport. Zařízení

8,93%

Oprávky (transfer dotace)

0,04%

NÁKLADY CELKEM

100,000%

Spotřeba materiálu

8,27%

Spotřeba energií

13,05%

Prodané zboží

0,09%

Opravy a udržování

14,62%

Cestovné

0,35%

Ostatní služby

7,41%

Mzdové náklady

39,69%

Zákonné sociální pojištění

11,78%

Jiné sociální pojištění

0,20%

Zákonné sociální náklady

1,07%

Ostatní náklady z činnosti

0,44%

Odpisy dlouhodobého majetku

1,33%

Vyřazení pohledávek

1,06%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0,65%

V Sedlčanech dne 7. 3. 2022

Pavel Bednář, ředitel organizace, v.r.
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