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ÚVOD 
 
    Příspěvková organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk (dále jen 
DK+SMR) v roce 2014 hospodařila s příspěvkem od zřizovatele ve výši 15.109.000,-Kč.      
    Řízení organizace je třístupňové. Ředitel je přímým nadřízeným všem pracovníkům 
v organizační struktuře. Vedoucí organizace odpovídá za výkon svých podřízených na 
sportovištích stanovených ve struktuře a je přímo odpovědný řediteli organizace. 
Organizační struktura je členěna na 24 stálých pracovních míst včetně ředitele organizace a 
vedoucího. 
 

Personální záležitosti organizace v roce 2015 
                                               
   Počet zaměstnanců DK+SMR byl v průběh roku nebyl stabilní. K 31. 7. 2015 odešel Mgr. 
Alexandr Jindra z postu vedoucího sportovišť a k 01. 08. 2015 byl nahrazen Bc. Kateřinou 
Švajgrovou, DiS. Z důvodu uzavření zimního stadionu  byly pro nadbytečnost propuštěni  
Eduard Beneš a Jan Fridrich k datu 30. 09. 2015. Dále byly ukončeny pracovní poměry na 
základě dohody s Lenkou Procházkovou k datu 31. 10. 2015, Jelínek Pavel k 01. 10. 2015, 
Soňa Vlčková k 31. 10. 2015 a  Tomáš Líbal k 31. 12. 2015.   
    Nově byly přijati zaměstnanci: Nataliya Mykolajivna AKHRAMEYEVA na pozici pracovnice       
úklidu od 01. 10. 2015, Václava Dužárová  na pozici provozáře - pracovníka obchodního 
provozu, která je placena v rámci dotace ÚP v rámci prostupnosti zaměstnávání. Od 01. 12. 
2015 byla přijata Renata Kolářová na pozici plavčík.  
      V roce 2015 byla  opětovně  zavedena  spolupráce s Úřadem  práce Rumburk  a zřízena 
tzv. „Veřejně  služba“  a rovněž také projekt  „Prostupné zaměstnávání„. Ve které je zapojeno 
ve sledovaném období: 15 osob z různou délkou pracovních poměrů. V  organizaci je nadále 
v rámci projektů zaměstnáno 5 osob z toho jedna osoba na prostupné zaměstnání. Jedná se 
o dotovanou pracovní pozici úřadem práce, který na mzdu přispívá částkou 10.750,-Kč 
měsíčně na jednoho zaměstnance po dobu  jednoho roku, u prostupného zaměstnaní po 
dobu 9 měsíců částka 15.000,-Kč na jednoho zaměstnance.   
 
  

A. Dům kultury Střelnice Rumburk 2015 
 
 

Činnost DK v roce 2015 
 
    V DK v roce 2015 proběhlo celkem 311 akcí což je o 20% akcí méně než v roce 2014. 
Z toho bylo realizováno 145 různých filmových představení, 107 pronájmů z toho 16 plesů a 
59 vlastních akcí.  
     Žánrové složení pořádaných akcí zahrnovalo 4 koncertů, 10 tematicky zaměřených 
pořadů pro seniory „Kavárna pohoda“, 18 divadelních představení z toho 2 pohádky 
(zřízeného divadelního souboru Domu kultury Střelnice Rumburk) a 10 pořadů v rámci 
divadelního předplatného, 2 koncerty Rumburského komorního orchestru. K doplnění 
žánrové pestrosti byl pořádán dětský karneval a Halloween, 3x dětské divadelní představení 
pro školy. Dále bylo zprostředkováno vystoupení Karla Šípa v pořadu „Minipartička“ a nový 
pořad Zdeňka IZERA.  
V sekci vážná hudba bylo navázáno na spolupráci z Českolipským hudebním festivalem Lípa 
Musica, kdy v bazilice Filipov vystoupil přední houslista Josef Špaček. 
        Níže vložený graf uvádí procentuální přehled skladby aktivit a činností DK dle 
žánrového složení za rok 2015 
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Činnost zřízených souborů při DK 
  
            DK má zřízeny 2 soubory: Rumburský komorní orchestr (dále jen RKO) a Divadelní 
soubor Domu kultury Rumburk.  
       Rumburský komorní orchestr v roce 2015 uskutečnil dvě koncertní vystoupení s celkově 
vybraným vstupným ve výši 7.750,- Kč, přičemž náklady na soubor činní 16.991,-Kč. 
Náklady do souboru  RKO snížili o téměř 55%.  
       Hlavním úkolem je snížit podíl dotace do RKO, což se určitě v roce 2015 podařilo neboť 
dotace do souboru jsou o 50% nižší než v minulých letech. Trvalým úkolem je zatraktivnit 
repertoár a tím výšit zájem o RKO i vážnou hudbu. Tento úkol se zatím nedaří naplnit.  Na 
dva koncerty pořádané v konci roku 2014 přišlo 135 posluchačů, což je 77 návštěvníků na 
jedné akci.  Koncerty jsou pořádány v Domě kultury Střelnice neboť Gymnáziem Rumburk, 
byla stanovena cena pronájmu auly na částku 9.000,-Kč za koncert. RKO tako našlo zázemí 
na zkoušky v DK.  Nutné je podotknout, že při vystoupeních RKO se vždy jedná o 
nekomerční a tudíž menšinový žánr. Vstupné na tento soubor je fixní ve výši 50,-Kč na 
posluchače. Rok 2015 však znamenal pro soubor výrazný úbytek posluchačů. Ve 
sledovaném období bylo o jeden koncert méně než v roce 2014.  
      Divadelní soubor DK odehrál v roce 2015 celkem 13 představení. Hru „Nerušit prosím“ 
odehrál soubor 7x  a ve dvou dalších představení hru „Rodina je základ státu“. Pro děti 
odehrál  5x Čarodějnickou pohádku. 
    Nově divadelní soubor  přijal  pozvání na festival „Popelka na dlaní“, který se konal  
v Mladé Boleslavy, kde vystupoval s „Čarodějnickou pohádkou“ a v závěru roku také na 
festivalu. Divadlo dětem, které pořádalo město Mělník, kde odehráli pohádku „ Zelená perla“.   
   Náklad na soubor v roce 2015 byl 44.602,-Kč s výnosem za shora uvedená představení ve 
výši 64.230,-Kč. Návštěvnost divadelního souboru se pohybuje kolem 1474 návštěvníků, kdy 
na jedno přestavení divadelního souboru je 113 diváků při průměrném vstupném 40,-Kč (30,-
Kč pohádkové představení a 50,-Kč pro dospělého diváka). 
    V roce 2015 došlo ve výdajové části o nárůst o 80%, který je především způsoben 
drahými právy k inscenacím nebo poplatků DILIA.  
     Níže je uvedeno grafické znázornění počtu odehraných vystoupení a průměrné 
návštěvnosti zřízených při DK Střelnice Rumburk. 
     Samostatnou kapitolou, která však patří do programové skladby DK je divadelní soubor 
Hraničář, který zde hostuje a má zde stálou scénu pro své inscenace. V roce 2015 odehrál 
tento divadelní soubor v DK+SMR  16 x inscenaci po dospělé s celkovou návštěvností 1095 
diváků. Výtěžnost pro DK byla 22.993,-Kč. I zde je zaznamenán propad v příjmech pro 
organizaci zhruba o 30% objemu roku 2014.  
   Oba tyto divadelní soubory přispívají svou činností do výnosů organizace.  
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             Přehled činnosti RKO a Divadelního souboru DK Střelnice Rumburk  
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Činnost kina - 3D kino Střelnice Rumburk 
 
   Provoz kina je od roku 2010 plně zajišťován Domem kultury Střelnice Rumburk. Za rok 
2015 bylo uskutečněno celkem 145 představení s průměrnou návštěvností 29 diváků na 
představení. V sledovaném období jde o snížení produkce kina o 18 %, proti roku 2014. Toto 
snížení je vyvoláno především novými podmínkami některých distribučních společností, 
které nově zavedly položku půjčovné což výrazným způsobem ovlivňuje nákladovost 
provozu kina.  
 

Roční statistika kina za rok 2015 
 
Měsíc počet představení počet diváků r diváků na 1 představení Hrubá tržba Čistá tržba Dětský pořady Titulky Dabing ČR 2D 3D Premiéry

leden 10 373 37 37 570 16 957 1 4 3 2 7 3 2
únor 15 751 50 95 640 38 132 2 10 2 3 12 3 5
březen 13 333 26 35 640 14 075 5 5 5 3 9 4 5
duben 16 271 17 28 720 11 687 3 8 3 4 15 1 4
květen 16 245 15 31 260 12 489 3 10 3 3 9 7 9
červen 12 625 52 58 300 23 606 6 3 7 0 8 4 5
červenec 8 142 18 17 350 6 042 0 4 1 3 7 1 3
srpen 12 284 24 33 740 13 673 5 4 6 1 8 4 4
září 10 231 28 27 600 9 854 2 6 2 0 7 3 4
říjen 14 408 29 50 900 21 194 4 5 6 4 9 5 9
listopad 15 433 29 52 500 21 216 5 8 6 1 10 5 10
prosinec 4 152 38 17 920 7 272 2 0 2 2 2 2 0
celkem 145 4248 29,296 487140 196197 38 67 46 26 103 42 60  

 
Podíl promítání ve formátu 2D nebo 3D je znázorněn v níže uvedené tabulce včetně 
celostátních premiér.  
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  V letošním roce došlo k mírnému nárůstu návštěvnosti o tři diváky což vzhledem k stále se 
snižujícímu zájmu o kino představení a sníženému počtu představení je příznivé zjištění. 
  Kino je pouze doplňkovou částí DK a nelze z  technických důvodů současné promítat kino a 
mít další akci na velkém sále. Provoz kina je rovněž redukován v zimních měsících 
v důsledku plesové sezóny. V níže uvedené tabulce je jasně vidět zlepšení výnosové části 
k počtu promítaných představení. 
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Kulturní činnost v kontextu návštěvnosti, tržeb a nákladů 

 
   Níže zobrazený graf uvádí tržby v roce 2015 za uskutečněná představení - rozdělené dle 
žánrů. Z grafu vyplývá i celková programová skladba DK, která je vyvážená pro všechny 
věkové skupiny.    
     V roce 2015 byly uskutečněna akce ke dni Svatého Patrika pod názvem „ Irské balady“ 
dále koncerty  skupiny „Katapult“, Marty Kubišové a Jiřího Helekala s průměrnou 
návštěvností 162 diváků na jedno představení.  
    Divadelní přestavení lze rozdělit do dvou kategorií a to pořady, které jsou produkovány 
různými společnostmi (zájezdní představení) a vlastní produkcí divadelního souboru (viz 
kapitola Činnosti spolků při DK). Průměrná návštěvnost divadla tedy zájezdových 
představení je 341 diváků. S velkým ohlasem se setkalo především divadelní předplatné, kdy 
si jej zakoupilo 330 diváků což je asi o 29 diváků více než v roce 2014 a lze tedy konstatovat, 
že prakticky je kapacita sálu naplněná.  
     V roce 2015 byly pořádány také divadelní představení mimo divadelní předplatné a to 
talkshow Zdeňka Izera s novým pořadem nebo Minipratička Karla Šípa. Průměrná 
návštěvnost těchto pořadů je 306 diváků. 
       V rámci tematického pořadu „Kavárna pohoda“ pro seniory bylo uskutečněno 10 
přestavení v rámci tohoto cyklu s průměrnou návštěvností 87 posluchačů a což činí mírný 
pokles v návštěvnosti tohoto pořadu.  
    V položce ostatní jsou především pořady jako Travesty show, Květy zapomnění, Supr 
děda Supr babča a patří sem i ples  DK Střelnice Rumburk, který byl pořádán jako poslední 
akce plesové sezony s vystoupením umělců: Leona Machálková, Holki nebo Bohuš Matuš. 
Ples nebyl vyprodán a 210 platících návštěvníků lze považovat za neúspěch.  
    Celkové náklady na kulturní činnost (náklady na nákup představení vč. smluvních 
představení) byly za rok 2015 ve výši 1.594.00,- Kč.  Ve srovnání s uplynulým rokem jsou 
náklady a cca 100.000,-Kč nižší než v roce 2014.  
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Tržby v kulturních činnostech za rok 2015 
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Příměstský tábor 2015 
 
     Historicky poprvé pořádala organizace v „Příměstský tábor“, který se nesl v duchu hesla 
„Kdo si hraje nezlobí.“ Příměstský tábor měl hlavní sídlo v DK a k svým činnostem využíval 
veškeré sportovní areály, které má k dispozici. Probíhal ve dnech 29. 06. 2015 až 17. 08. 
2015. Táboru se zúčastnilo 157 dětí převážně z Rumburku, ale i s přilehlého okolí jako 
Jiříkov, Šluknov, Dolní Poustevna.  K počtu účastníků je nutné poznamenat, že délka pobytu 
byla různá. Lze však konstatovat, že zhruba 75% bylo na akci celých 15 dní.  Cena byla 
stanovena na částku 700,-Kč na dítě a zahrnovala veškeré náklady na stravu, pojištění nebo 
sportovní aktivity.  
     Veškerý náklady činili 79.932,-Kč, výnos 92.530,-Kč.  
V roce 2015 byla na základě odezvy rodičů a široké veřejnosti podána dotace na 
Ministerstvu práce a sociální věcí v prioritní ose zaměstnanost žádost na pořádání 
„Příměstského táboru v letech 2016,2017. Do ukončení roku 2015 nebyl znám výsledek 
žádosti.  
 
 

Stavební úpravy nebo investice v DK 
 

Ve sledovaném období proběhla rekonstrukce kino - baru a salonku z důvodu z havarijního  
stavu odpadů a vodovodní přípojky. Rekonstrukce změnila celkový ráz těchto místností, kdy 
tyto byly propojeny v jednu místnost.  
   V místnosti vzniklo 60 míst pro sezení. Nový bar je plně multifunkční a dá se upravovat dle  
požadavků klientů. Dispozičně byl nově postaven bar včetně všech přípojek na vodu, odpadů  
a elektrické energie. Vznikl také hrací pult pro DJ a tanečné parket. V zadní části je 
situováno místo pro sezení. Prostor je plně variabilní a dá se přestavovat dle požadavků 
klienta – zákazníka.  
    Přestavba byla plně realizována vlastními silami tj. pracovníky organizace a nákladově se 
pohybovala kolem 80.000,-Kč.  
 



 7 

 
B. Sportoviště města Rumburk 2014 

 
 

Sportoviště města Rumburk 2015 
 
    Sportoviště města Rumburk se dlouhodobě snaží v maximální míře plnit účel, pro 
který byla zřízena, a to poskytovat služby veřejnosti v oblasti volnočasových aktivit 
především pak v oblasti sportu a rekreace. Velkou měrou se také podílí na rozvoji a podpoře 
místních sportovních klubů a organizací, jejichž aktivity se zaměřují na mládež, dorost, ale 
také dospělou populaci včetně gerontů. Vedlejší činností organizace je pronájem nebytových 
prostor a provozování občerstvení - bufetu v prostorách recepce plaveckého bazénu.  

V prostorách bazénu jsou pronajímány nebytové prostoru za účelem provozování 
následujících živností: Kadeřnictví a pedikúra, masáže. V prostorách zimního a letního 
stadionu jsou pronajímány prostory za účelem provozování živnosti: hostinské a pohostinství 
(restaurace BOSTON, rychlé občerstvení Petr Pilko).  

 
 

Ve správě organizace se nacházejí následující sportoviště 
 

- Plavecký bazén 
- Zimní stadion/multifunkční hala 
- Letní stadion 
- Lyžařský vlek 
- Skate park 
- Tělocvična JUDO klub 
- Workout hřiště 
- Basketbalové hřiště 
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ROZBOR JEDNOTLIVÝCH SPORTOVIŠŤ 

 
PLAVECKÝ BAZÉN 

 
 

Plavecký bazén je provozován celoročně s pravidelnou letní odstávkou, jejíž doba se 
pohybuje dle potřeby od 2-4 týdnů. V roce 2015 byl plavecký bazén odstaven v termínu 20. 
07. 2015 – 02. 08. 2015. 
 Plavecký bazén je využíván pro potřeby nejen široké veřejnosti z celého 
šluknovského výběžku (plavání/plavání se saunou), ale také základních škol, kdy v bazénu 
probíhá pod vedením plavecké školy Delfín základní plavecká výuka. Parametry dětského 
bazénu, rozměry, hloubka a teplota vody jsou ideální i pro výuku dětí z mateřských škol a 
plavání s miminky. V roce 2015 probíhala výuka pod vedení dvou plaveckých škol: Plavecká 
škola Delfín Rumburk a Plavecká škola Žabička Česká Lípa. 
 Plavecký bazén již několik let pravidelně využívají: Plavecký oddíl Rumburk a Oddíl 
sportovní plavání s ploutví k trénování mládeže a pořádání plaveckých závodů na oblastní, 
krajské i celorepublikové úrovni. 
 Plavecký bazén je stále častěji využíván organizacemi, spolky a soukromými 
subjekty, které mají možnost využít prostor pro své zaměstnance nebo svěřence. 
 Díky úpravě otevírací doby se navýšil počet hodin pro veřejnost, kdy sauna je 
poskytována jako doplňková služba zdarma, tudíž může i dobu, která byla dříve určena 
hlavně pro „saunaře“, využít i jen plavec. Tím došlo k navýšení počtu návštěvníků oproti roku 
2014. 

V roce 2015 probíhaly soutěže pro veřejnost: Pokořte kanál La Mance a Plavec roku. 
Zaměstnanci (plavčíci/instruktoři plavání) organizují a vedou již druhým rokem 

kroužek plavání pro děti – Vodníček, který se díky zájmu, musel rozšířit o druhou třídu a od 
září o třídu třetí. Kroužek Vodníček v roce 2015 navštěvovalo 65 dětí z celého šluknovského 
výběžku. 

 
 
Využití plaveckého bazénu  
 
 

 
2014 2015 

Organizace                     Počet hodin 
Veřejnost 2098 2168,5 
Senioři 92 96 
Sauna 872 937,5 
Delfín 389 404 
PO RBK 251 285,5 
Plavání s ploutví 158 157,5 
Potápěči RBK 98 100 
ABX 27 48 
Vodníček                     75 115 
Vodní pólo                     44 37 
Školy celkem                     57 54,5 
Medůza Kladno                     31 31 
TJ Vodní stavby                      8 8 
Ostatní                     75 105,5 
Celkem                 4275 4548 
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Přehled návštěvnosti 2014-2015 
 
 

 
    
    

 
Celková návštěvnost veřejnosti byla v roce 2015 25.751 osob, oproti roku 2014 

(24.972 osob) je to nárůst o necelá 3%.  
 
 Od ledna 2015 byl spuštěn interní systém prodeje vstupenek a permanentek nejen do 
plaveckého bazénu. Díky tomuto systému došlo ke zjednodušení evidence prodaných kusů 
vstupenek a permanentek a evidenci počtu návštěvníků. Systém usnadnil celkový provoz 
nejen bazénu, ale o ostatním sportovištím a umožnil tak snadné vyúčtování finančních 
prostředků.  
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Další aktivity v plaveckém bazénu  
 

Plavecký bazén byl mimo plavání/plavání se saunou využit i na akce, které pořádají 
zaměstnanci organizace. Akce jsou určeny pro děti i dospělé.  
 
Každoročně pořádané akce: 
 
- Plavání za vysvědčení leden  - celkem cca 50 dětí 
- Plavání za vysvědčení červenec - cca 120 dětí 
- Dámská jízda v plaveckém bazéně - celkem cca 70 lidí 
- Valentýnské plavání - cca 45 lidí 
- Halloween v bazénu - cca 70 dětí 
 
 
Investice, opravy, a údržba v plaveckém bazénu 
 
Pořízení laminátového filtru Praga              165.225,- Kč 
Servis UV lampy – výměna výbojky                         20.471,- Kč 
Výměna uzavíracího ventilu na odstavení vlastního okruhu topení    8.063,- Kč 
Plastová záchytná vana na chemické látky       2.529,- Kč 
Dvoustupňové schůdky          1.644,- Kč 
Úprava vodovodní přípojky          8.480,- Kč 
Výměna deskového výměníku na ohřev vody                26.898,- Kč 
Výměna oběhového čerpadla na vytápění velkého bazénu                32.488,- Kč 
Oprava motoru čerpadla (cirkulace vody v bazénu)     3.930,- Kč 
                  ____________ 
                   269.728,- Kč 
 
Pořízení laminátového filtru bylo hrazeno z investiční dotace Města Rumburk ve výši 
165.000,- Kč.  
             
 

ZIMNÍ STADION 
 
 
 Sezona 2014/2015 byla ukončena 22. března 2015. Celkem byl zimní stadion 
v provozu 80 dní.  
    Od pondělí do pátku slouží stadion v dopoledních hodinách především potřebám 
základních a středních škol. V odpoledních hodinách veřejnosti a sportovním klubům. O 
víkendu se prostor dělí mezi veřejnost a sportovní kluby. Každou sobotu byla pořádána 
školička bruslení za pomoci kvalifikovaných hokejových instruktorů HC Varnsdorf a Města 
Dolní Poustevna, kterou mohla navštívit široká veřejnost.  
 
 
 
Další aktivity na zimním stadionu  
 
- Bruslení za vysvědčení leden - cca 86 dětí 
- Disco karneval na ledě – cca 109 návštěvníků  
- Hokejový turnaj 
 
Hlavní subjekty pravidelně využívající zimní stadion 

 
- HC Kanci Dolní Poustevna   
- HC Pičburk  
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- HC Cvikov, o.s. 
- Boston Rumburk 
- Hokejový klub Arnošt Šluknov 
- Hadi Rumburk 
- Ing. Peroutka  
- Ronald Ratze - DE  
- Preciosa  
- HBC Hockey Beer Company., o.s. 
- HC Draci 
- Město Dolní Poustevna  
- Jens Engelmann  
- TJ Rumburk  
- Hasiči RBK  
- IHC 2007 Kamenický Šenov, o.s. 
- TJ HC Varnsdorf 

 
Využití zimního stadionu  
 

 
Přehled návštěvnosti  ZS  2014-2015 
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      Celková návštěvnost veřejnosti byla 1.259 osob, což je pokles o 18% oproti roku 
2014. Na poklesu návštěvnosti se podílela mírná zima, kdy umožnila trávení času na jiných 
sportovištích. Převážně jsme zaznamenali zvýšený zájem o skatepark naproti zimnímu 
stadionu. Počasí také díky zastaralé technice neumožňovalo dostatečné chlazení ledové 
plochy ke konci sezony, proto došlo k dřívějšímu uzavření stadionu. V neposlední řadě 
ovlivnilo návštěvnost stadionu uzavření na sezonu 2015/2016, tudíž od října do prosince již 
nebyl zimní stadion v provozu.  
 
 
Investice, opravy a údržba na zimním stadionu 
 
Oprava rolby    14.976,- Kč 
Zapůjčení rolby   12.705,- Kč 
Úprava vodo instalační přípojky 19.220,- Kč 
     __________ 
     46.901,- Kč 
 
  
 Na základě vyjádření Města Rumburk, panem Jiřím Pimparou, místostarostou města 
Rumburk, ČJ.: VED/25378-15/82-2015/kpa zde dne 22. 7. 2015 nebude v zimní sezoně 
2015-2016 ledová plocha fungovat z těchto důvodů: 
 V rozpočtu na rok 2015 je v rámci výdajů zahrnuta investiční akce: „Rekonstrukce 
technologie chlazení zimního stadionu v Rumburku – I. a II. etapa“.  

Tato investice reaguje na závady chladicího systému zimního stadionu, které se 
objevovaly v revizních zprávách chlazení v posledních letech. Projektová dokumentace byla 
zpracována, se stavebním úřadem byla tato akce rovněž projednána. Dle původních 
předpokladů měla realizace stavby probíhat v období květen až září 2015 s tím, že by se 
začalo opět chladit počátkem října 2015. 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo ŽP připravilo v rámci operačních programů ŽP 
2014-2020 i specifický cíl 3.5 (snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich 
řízení), který zahrnuje mimo jiné snížení obsahu čpavku v chladicích systémech, žádalo 
Město Rumburk o dotaci na uvedenou akci OPŽP. Vyhlášení tohoto dotačního titulu proběhlo 
až ve druhé polovině října 2015 a z důvodu zpětně neuznání žádných nákladů mimo 
projektové dokumentace, byl předpoklad realizovat stavbu až v závěru roku 2015. 
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Město Rumburk rozhodlo žádat o všechny tři etapy rekonstrukce technologie chlazení 
(III. etapa: výměna kompresorů), proto je stávající předpoklad dokončení prodloužen do 
června 2016. 

Hlavní argument posunutí termínu je, že dotace se poskytuje až do výše 85% 
nákladů stavby, což v tomto případě činí cca 8,7 milionu Kč. 
  
  
    V roce 2014 byla zakoupena certifikovaná sportovní plocha od firmy STILMAT Zlín 
(1.407 m2), která byla nainstalována v dubnu 2015, a tím se změnil způsob užívání zimního 
stadionu na multifunkční halu.  
 
 
 
 

MULTIFUNKČNÍ HALA 
 

 
 V dubnu 2015 začala firmou STILMAT Zlín ukázková montáž multifunkční plochy na 
zimním stadionu. Celou pokládku předcházela úprava stávajícího betonového podloží, které 
muselo být zbroušeno, umyto tlakovou vodou a opatřeno 2x penetračním nátěrem. 
Následoval položení gumové podložky o síle 3mm a poté k samotnému skládání sportovního 
povrchu. Provoz haly byl spuštěn v květnu 2015. 
 
Multifunkční hala byla vybavena sportovním náčiním pro tyto sporty: 
 

- Florbal (hrací plocha s mantinely 20x10 m, 2x branka, florbalové hole + duté plastové 
míčky) 

- Futsal/házená (2x branka 2x3 m, míče č. 4 s tlumeným odskokem) 
- Badminton/volejbal (4x přenosný sloup na síť, 2x síť, badmintonové rakety + košíčky) 
- Stolní tenis (2x hrací stůl, 2x síť, pálky + míčky, 2x počítadlo) 
- Lukostřelba pro děti i dospělé ( 2x luk + šípy od 18 let, 1x luk + šípy s přísavkami pro 

děti od 3 let). 
 

Díky vhodnému sportovnímu povrchu lze multifunkční halu využít i na in-line bruslení, 
in-line hokej a mimo sportovní plochu lze využít i přilehlé prostory např. k jízdě na kole nebo 
koloběžce. 
 Plochu převážně využívají soukromé subjekty a organizace.  

6. 5. 2015 se uskutečnil 1. Turnaj škol ve florbale, kterého se zúčastnily tři základní 
školy, dohromady se šesti týmy. Prostor je stále zajímavější pro pořádání soustředění a 
tréninků různých sportovních klubů ve fotbale, florbale a volejbale. Multifunkční hala 
disponuje sociálním zázemí, které je v zimě vytápěno, proto umožní sportovcům maximální 
komfort. 
 
 
Využití multifunkční haly 
  
 Využití jednotlivých sektorů multifunkční haly, viz graf níže.  Největší návštěvnost je 
zaznamenána na využití florbalového hřiště, které je v plánu v budoucnu rozšířit na hřiště o 
velikosti 20x40m, aby se mohla dle potřeby navýšit kapacita návštěvníků. Stále častěji 
návštěvníci využívají možnosti pronajmout si celou halu a využít ji dle své potřeby.  
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Počet návštěv na jednotlivých sektorech 
 
 

LETNÍ STADION 
 

 
Letní stadion je provozován sezónně v době od dubna do listopadu s ohledem na 

povětrnostní podmínky. V roce 2015 byla sezóna zahájena 24. 04. 2015 a skončila 
posledním fotbalovým utkáním 07. 11. 2015.  Dne 03. 06. 2015 se konalo Sportovně 
zábavné dopoledne pro 1. stupeň ZŠ v Rumburku s návštěvností cca 550 dětí. Oproti 
loňskému roku se zájem mezi školami zvýšil a přišlo o 200 dětí víc. Děti si zasoutěžily na 
různých sektorech v netradičních sportech. 

 
 

Pro veřejnost a organizace jsou k dispozici následující sportoviště 
 

- travnaté hřiště se zastřešenou tribunou včetně rozhlasové kabiny   
- 4 tenisové antukové kurty 
- 1x beachvolejbalový kurt 
- 1x volejbalový/nohejbalový kurt (antuka) 
- atletický ovál (škvára) 
- 2x dálkařský sektor 
- 1x sektor na vrh koulí 
- 1x sektor na vrh oštěpem nebo diskem 
- výškařský sektor pro skok do výšky a skok o tyči 
- vodní příkop 
- tréninkové hřiště - přírodní tráva cca 100 m od areálu 

 
 
Vybudování beachvolejbalového hřiště: 
 
 V červnu 2014 se začalo s přestavbou jednoho kurtu na nohejbal na kurt pro plážový 
volejbal nebo plážový fotbal. Koncem května bylo hřiště otevřené.  
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Hřiště bylo opatřeno novým podložím (hrubý štěrk, separační geotextílie), 120 t 
jemného písku, novými ochrannými sítěmi, lajnami a sítí na volejbal v celkové částce 
76.223,- Kč. 
 
 
Subjekty pravidelně využívající letní stadion 
 

- FK Rumburk 
- FAŠV 
- FK Varnsdorf 
- Fotbalové kluby ze SRN 
- Gymnázium RBK 
- Speciální ZŠ 
- ZŠ Tyršova 
- Střední zdravotnická škola a obchodní akademie 
- ZŠ U nemocnice 
- TJ Atletika RBK 
- Tenis Vaše liga 
- Rugby klub ALBA Rumburk 
- AC Rumburk  
- Lesnická škola Šluknov 

 
 
 
Využití fotbalového hřiště, atletických sektorů a tenisových kurtů viz níže grafy. 
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           V roce 2015 proběhl jeden tenisový turnaj pořádaný organizací, a to 
Rumburský kanár. Zúčastnilo se 15 dvojic.   Další turnaj byl v režii Tenisového klubu 
Rumburk.  

Během letních prázdnin proběhlo třídenní tenisové soustředění „Trénuj jako profík“ 
pod vedením trenéra první třídy pana Miroslava Kaliny, který trénoval tenisové hvězdy jako 
Nicole Vaidišovou a Karolínu Plíškovou. Nejen děti si mohly vyzkoušet, jak trénují „profíci“. 
Podle reakcí dětí i jejich rodičů se soustředění povedlo a s panem Kalinou jsme se domluvili 
na další spolupráci. 

Tenisový oddíl, pod vedením zaměstnance organizace, který je součástí tréninkového 
centra Babolat, navštěvuje 18 dětí ve věku od 4 do 12 let. Rozděleny jsou do čtyř skupin, 
podle věku a dovedností. V letní sezóně probíhá trénink na tenisových kurtech čtyřikrát 
týdně. Při nepřízni počasí je využívána multifunkční hala na zimním stadionu, kde si jako 
zpestření můžou vyzkoušet i jiné sporty. V zimním období jsou děti rozděleny do dvou skupin 
a trénují jednou týdně v tělocvičně.   
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Investice, opravy a údržba letního stadionu 
 
Traktůrek SXG            350.900,- Kč 
Žací lišta               61.710,- Kč 
Koš pro SXG             113.740,- Kč 
Regenerační práce – fotbalové hřiště  6.655,- Kč 
             ___________ 
              533.005,- Kč 
 
Investiční dotace ve výši 105.000,- Kč (proplacení zakoupení rolby na zimní stadion) byla 
použita na nákup traktůrku z investiční dotace města Rumburk. 
 
 

LYŽAŘSKÝ VLEK 
 

 
       Lyžařský vlek je provozován sezónně zcela v závislosti na povětrnostních 
podmínkách. Provoz je nepravidelný dle sněhových podmínek. V roce 2015 nebyl vlek 
spuštěn z důvodu špatných sněhových podmínek. Vzhledem k umístění vleku na jižním 
svahu a absence jakéhokoliv prostředku pro údržbu sjezdovky nebo jejího umělého 
zasněžování, je provoz, co se týče počtu hodin využitelnosti, značně neefektivní.  
 

 
TĚLOCVIČNA JUDA KLUB 

 
 
     Objekt slouží převážně ke sportovním aktivitám sportovních klubů, v odpoledních a 
večerních hodinách dle rozvrhu JV Judo, z. s. Rumburk a dle rozvrhu také Waldemarem 
Kotmelem, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o využívání. Do srpna 2015 využívalo prostor 
Mateřské centrum Větrník, ale k 31. 8. 2015 vypovědělo smlouvu z důvodu ukončení své 
činnosti. 

Návštěvnost se neeviduje.   
 
 

SKATEPARK 
 

 
   Vybudovaný v roce 1999 z příspěvku Města Rumburk a dotace z Komplexního 
součinnostního programu prevence kriminality. Skatepark je volně otevřený prostor pro 
adrenalinové aktivity - skateboard, kola, koloběžky, in-line brusle apod. Využíván je 
především v jarních a letních měsících. V poslední době, je díky mírné zimě zaznamenán 
větší zájem o využívání skateparku v zimních měsících. 
 
 
Vybavení: 
 
-  asfaltový povrch 
-  1 funbox 
-  2 spin 
-  3 bank ramp 
-  4 grindbox s minibankem 
-  5 quarter pipe + bank ramp 
-  6 nájezd na slalom 
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-  7 minibank 
-  8 mini spin 
-  9 funbox 
-  10 halfpipe - u rampa 
-  11 2x rampa 
-  12 corner 
-  13 quarter pipe 90DEG pyramid 
-  14 quarter pipe 
 
Provoz hřiště je zcela bez dozoru - na vlastní nebezpečí. Rovněž se na tomto sportovišti 
nevybírá vstupné, je tedy zdarma - bez výnosů pro organizaci. Návštěvnost se neeviduje.  
 
   V roce 2015 byla opět provedena technická kontrola všech překážek (spoje, povrch, 
vzdálenost mezi překážkami), kontrola provozního a návštěvního řádu. Překážky odpovídají 
bezpečnostním předpisům. 
 
 

BASKETBALOVÉ HŘIŠTĚ 
 

 Na jaře 2015 proběhla rekonstrukce basketbalového hřiště naproti plaveckému 
bazénu. Byly vyměněny ochranné sítě, desky na koš, nakreslené nové lajny na basketbal, 
nohejbal a zakoupena síť na nohejbal, která je k zapůjčení oproti záloze na recepci bazénu. 
Hřiště je využíváno širokou veřejností i přilehlou družinou při základní škole a nedalekými 
mateřskými školkami.  

Rekonstrukci v hodnotě 17.131,- Kč zajistila organizace z řad svých 
zaměstnanců.  

 
 

WORKOUT HŘIŠTĚ 
 

 Workout je sportovní disciplína zaměřená na pohyb a cvičení se svou vlastní vahou, 
kde se můžeme setkat s prvky akrobacie či gymnastiky. Tento druh sportu se vyznačuje 
hlavně tím, že se cvičí převážně venku.  
 V Rumburku se nachází mimo jiných nadšenců tohoto sportu dvě organizované 
skupiny, kterým bude umožněno cvičit na speciálním hřišti, které se skládá hlavně z hrazd a 
bradel. 
 Z těchto důvodů bylo požádáno Město Rumburk, odbor majetkový o výpůjčku 
pozemku do své správy, aby mohlo být hřiště vybudováno. Město Rumburk žádosti vyhovělo 
a byla vypracována projektová dokumentace na realizaci stavby. 
 Stavba se nachází v klidové a rekreační části města v blízkosti areálu ZŠ U 
Nemocnice, plaveckého bazénu a nemocnice. V blízkosti se nachází dvě parkoviště, park a 
basketbalové hřiště, proto stavba svým charakterem zapadá do využití území. 
 Výstavba začala na podzim 2015 a bude dokončena v březnu 2016, kdy je 
naplánované kolaudační řízení. 
 
 
Parametry hřiště: 
 

- Dopadová plocha 17x17 m (289 m2) ohraničená betonovými obrubníky dle ČSN EN 
1177 

- Povrch: separační geotextilie, 400 mm stěrku zrnitosti 2-8 mm 
- Cvičební prvky z ocelových tenkostěnných profilů opatřeny antikorozní povrchovou 

úpravou 
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Cvičební prvky: 
 

- monkey bar 
- Double parallet bar 
- T-bars 
- Low handstind PB 
- H + L pull up bar 
- Trigon 

 
 
Investice na workoutovém hřišti 
 
Projektová dokumentace    22.990,- Kč 
Správní poplatek      1.000,- Kč 
Materiál na povrch + cvičební prvky            80.000,- Kč 
      
 
Investiční dotace Města Rumburk na vybudování hřiště byla 80.000,- Kč. Organizace 
budovala Workoutové hřiště svépomocí neboť dle projektové dokumentace by jen za 
stavební práce musela zaplatit částku 360.000,-Kč. 
 
  
 
Revize provedené na všech sportovištích 
 
Plavecký bazén: 
 
Revize + servis chlorovacího zařízení      
Revize dýchacího přístroje 
Revize tlakových nádob                
Nouzové osvětlení    
Revize elektroinstalace  
Revize + doplnění hasicích přístrojů 
Revize zabezpečovacího zařízení  
Revize ručního nářadí 
BOZP – kontrola pracoviště 
Revize doplnění hasicích přístrojů 
 
 
Zimní stadion – multifunkční hala: 
 
Servis EZS 
Měření hluku a vibrací 
Revize elektroinstalace 
Revize tlakových nádob 
Servis + revize plynového kotle 
Revize zabezpečovacího zařízení 
Revize ručního nářadí 
Hasicí přístroje 
Revize spalinových cest 
Revize požárních klapek 
BOZP – kontrola pracoviště 
Revize + doplnění hasicích přístrojů 
Revize dýchacího přístroje 
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Letní stadion: 
 
Revize tenisového domku 
Revize + servis plynového kotle 
Revize zabezpečovacího zařízení 
BOZP – kontrola pracoviště 
Revize spalinových cest 
Revize + doplnění hasicích přístrojů 
Revize ručního nářadí 
 
 
Tělocvična - Juda klub: 
 
Revize plynového kotle 
Revize spalinových cest 
Revize elektroinstalace 
Revize + doplnění hasicích přístrojů 
 
 
Lyžařský vlek: 
 
revize vleku, defektoskopie 
revize připojení elektroměru 
 
 
Skatepark: 
 
Technická kontrola  
 
 
Provedené revize byly v celkové částce 124.364,- Kč.  
 
 

 
Energetická náročnost komodit v roce 2015 

 
Elektrika 
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Voda 
 

 
 

Plyn 
 

 
 
 

Teplo 
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Ke dni zpracování výroční zprávy nebylo známé vyúčtování skutečné spotřeby tepla. Ttao 
skutečnoste může ovlivnit příjmé výdaje v roce 2016.  
 
 
Kontroly proběhlé v organizaci 
 
 
Kontroly byly provedeny na provozovně: Plavecký bazén 
                                                                 Zimní stadion 
                                                                 Dům kultury Střelnice  
 

- Kategorizace prací - zhodnocení pracovních faktorů prostředí, kterým jsou  
v pracovních podmínkách pracovníci vystaveni. 

- Kontrola na smluvní vztahy se smluvním lékařem, provedené lékařské prohlídky. 
- Bezpečnost práce na pracovištích. V souladu s ustanovením §7 odst. 1 písm. g) 

zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů. 
- Kontrola předložených pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 

prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (nově 
označovanými jako směsi) 

- Kontrola o dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené 
podle ustanovení § 26 odst. 2. písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) 
zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

- Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj. Dodržování povinností 
k zajištění bezpečnosti práce a provoz technických zařízení (provoz plynových a 
tlakových zařízení). 

- Kontrola Krajské hygienické stanice – provoz plaveckého bazénu, hygiena 
 

Kontroly organizace provedené zřizovatelem: 
      

- Kontrola na veřejné zakázky organizace.  
- Kontrola smluvních vztahů a uzavřených smluv se sportovními nebo jinými 

organizacemi. 
- Kontrola FKSP za období 2012 – 2014.  
- Kontrola FKSP za období 2015 + následná kontrola předchozího období. 
- Kontrola organizace k oprávněnosti vyrábět a pořádat rauty- dosud neuzavřeno. 

     
 
Dále byla organizace prověřována Policií ČR skupinou SKPV Oddělení hospodářské 
kriminality z důvodu anonymního oznámení na ředitele organizace ve věci dodávek 
kulturních služeb s agenturou Maja.  Nezjištěny žádné pochybení – věc odložena. 
 
Kontrolovaná osoba: Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk všemi kontrolami 
prošla. 
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Komentář k výsledku hospodaření 

 
     Příspěvková organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk vykazuje 
výsledek hospodaření (dále jen VH) za rok 2015 ve výši 527.000,-Kč. Při porovnání s rokem 
2014 je tento hospodářský výsledek o 220.000,-Kč vyšší.    
 
        Vysoký výsledek hospodaření je způsobem především efektivním vedení organizace, 
především pak navýšením nájemného organizacím tak, aby náklady částečně pokrývaly  
nutné výdaje organizace. Dále vlastní činností např. silná plesová sezóna, divadelní 
předplatné a zlepšení výnosu z prodeje služeb neb pronájmů.   
 
     V roce 2015 bylo nutné kompenzovat ztráty ve výnosech uzavřením zimního stadionu 
nebo odchodem některých nájemců z důvodu ukončení činnosti (Ragby, Větrník). Výsledek 
hospodaření byl rovněž ovlivněn více než 100% nárůstem v přímých nákladech u vody, kdy 
bylo nově dopočítáno stočné a odvod srážkové vody.  
 
    Celkově lze tedy konstatovat vzhledem k výsledku hospodaření, že organizace plní svoji 
prioritní úlohu v oblasti kultury a sportu v naplňování volnočasových aktivit pro občany města 
včetně spádových oblastí.  
 
 
 


