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ÚVOD 
 
    Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 26. 06. 2014 došlo ke sloučení 
příspěvkové organizace Domu kultury Střelnice Rumburk a příspěvkové organizace Správa 
Rumburských areálů a sport Rumburk. Nástupnickou organizací se stala příspěvková 
organizace: Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk se sídlem, Rumburk, 
SNP484/29, IČ: 00830682. Ve vedení byl potvrzen Mgr. Bc. Miloslav Kucer.   
     S ohledem na shora nastalou situaci bude výroční zpráva zpracována jako komplexní 
zpráva kdy výsledky hospodaření jsou rozděleny na Dům kultury Střelnice Rumburk ve 100% 
a sportoviště města Rumburk v podílu 50% , neboť výroční zpráva na bývalou organizací 
v období od 01.01.2014 do 30.6.2014 byl již  provedena.       
   Příspěvková organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk (dále jen 
DK+SMR) v roce 2014 hospodařila s příspěvkem od zřizovatele ve výši 10.322.000,-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. 
   Počet zaměstnanců DK+SMR byl v průběh roku stabilní. V uvedeném roce  pracovalo v DK  
na plný úvazek 24 pracovníků..  K pracovní obsazenosti  lze jen dodat, že v rámci plnění 
úkolů a počtů akcí, které se v průběhu roku konají nebo k vývoji organizaci je 
personální obsazení   poddisponované.  
      V roce 2014 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 nové organizaci je 
nadále  rámci projektů zaměstnáno 8 osob z toho dvě osoby na prostupné zaměstnání a 
jedna osoba ukončila projekt k 30.11.2014 (Jakub Tautareman). 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 10.000,-Kč na jednoho zaměstnance.   
 
  

Dům kultury Střelnice Rumburk 2014 
 
 
Činnost DK v roce 2014 
 
    V DK v roce 2014 proběhlo celkem 388 akcí což je o 12 akcí  více než v roce 2013. Z toho 
bylo realizováno 178 různých filmových představení, 126 pronájmů, 14 plesů a 56 vlastních 
akcí. Žánrové složení pořádaných akcí zahrnovalo 4 koncertů, 10 tematicky zaměřených 
pořadů pro seniory „Kavárna pohoda“, 15 divadelních představení z toho 2 pohádky  
(zřízeného divadelního souboru Domu kultury Střelnice Rumburk) a dále 3 koncerty 
Rumburského komorního orchestru. K doplnění žánrové pestrosti byl pořádán dětský 
karneval  a 3x dětské divadelní představení a rovněž  divadelní vstoupení formou talkshow 
osobnosti českého filmu Miroslavem Donutilem  a režie Zdeňkem Troškou, populární dvojce 
Šmoldas - Uzel  a pořadu Hvězdy jak je neznáte Jan Krause s Moniku Absolonovou. Dále  
vystoupení Petra Martináka s programem Felixe Folzmana. Níže vložený graf uvádí 
procentuální přehled skladby aktivit a činností DK dle žánrového složení za rok 2014. 
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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 2013 uskutečnil 3 
koncertní vystoupení s celkově vybraným vstupným ve výši 15.050,- Kč, přičemž náklady na 
soubor činní 31.177,-Kč. Uměleckým vedoucí a zároveň  šéfdirigentem je již druhým rokem  
Patrik Endler. Trvalým úkolem sbormistra je snížit podíl dotace do souboru a zatraktivnit 
repertoár a tím výšit zájem o RKO i vážnou hudbu. Na  tři koncerty pořádané v konci roku 
2014 přišlo 275 posluchačů, což je 92 osob na jedné akci. Koncerty jsou nově pořádány 
v Domě kultury Střelnice  neboť na Gymnáziem  Rumburk byla stanovena cena pronájmu  
auly na částku 9.000,-Kč za koncert. RKO tako nově 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.  
      Divadelní soubor DK odehrál v roce 2014 celkem 10 představení  z niž bylo 8 x pro 
dospělé s názvem vystoupení „Rodina je základ státu“ (premiéra) a 2 x pohádku pro děti  
Zelená perla“. Nákladově vyčerpal divadelní soubor částku 29.582,-Kč s výnosem za shora 
uvedená představení ve výši 60.745,-Kč. Návštěvnost divadelního souboru se pohybuje  
kolem 1342 návštěvníků, kdy na jedno přestavení divadelního souboru je 134 diváků při 
průměrném vstupném 40,-Kč (30,-Kč pohádkové představení a 50,-Kč pro dospělého 
diváka). Divadelní soubor v sledovaném období zaznamenal nárůst návštěvnosti v průměru 
o 35 diváků na přestavení a výrazně navýšil podíl příjmu do DK.  
     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 2014 odehrál 
tento divadelní soubor v DK+SMR  5 x inscenaci po dospělé s celkovou návštěvností 556 
diváků což je 111 diváků na jedno představení. Výtěžnost pro DK byla 30.200,-Kč. I tento 
soubor navýšil počet diváků o 34 diváků na jedno přestavení.  
   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 
2014 bylo uskutečněno celkem 178 představení s průměrnou návštěvností 26 diváků na 
představení. Z celkového počtu uskutečněných představení bylo 74 s titulky, 59 s dabingem 
a 39 z české produkce. Pro děti bylo promítáno 55 představení s celkového množství, což 
tvoří 31% produkce kina. Poměr promítání dle nové normy DCI je patrný z níže uvedeného 
grafu: 
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  V letošním roce došlo k mírnému nárůstu návštěvnosti, ale při zvýšení produkce o 24 titulů.  
Nákladově zůstává kino na stejné úrovni. Nutno však uvést, že 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. Nově 
od roku 2014 je zavedena také tzv. minimální půjčovné ve výši 2.000,-Kč což výrazným 
způsobem ovlivňuje nákladovost kina 
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Kulturní činnost v kontextu návštěvnosti, tržeb a nákladů 
 
   Níže zobrazený graf uvádí tržby v roce 2014 za uskutečněná představení - rozdělené dle 
žánrů. Z grafu vyplývá i celková programová skladba DK, která je vyvážená pro všechny 
věkové skupiny.    
     V roce 2014 byly uskutečněny  koncerty Hany Zagorové, koncert Jakuba Smolíka , 
Marcely Holanové nebo koncert Evy a Vaška s průměrnou návštěvností 240 diváků .  
    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 348 diváků. S velkým ohlasem se setkalo především divadelní předplatné, kdy 
si jej zakoupilo 301 diváků což je asi o 16 diváků více než v roce 2013. V roce 2014 byly 
pořádány také divadelní představení mimo divadelní předplatné a to talkshow Miloslava 
Donutila nebo beseda s Zdeňkem Troškou k premiéře filmu Babovřesky 2. S velkým 
úspěchem se setkalo představení Šmoldase a Radima Uzla. Průměrná návštěvnost těchto 
pořadů je 294 diváků. 
       V rámci tematického pořadu „Kavárna pohoda“ pro seniory bylo uskutečněno  10 
přestavení  v rámci tohoto cyklu z průměrnou návštěvností 90 posluchačů a což činí mírný 
pokles v návštěvnosti tohoto pořadu.  
    V položce ostatní jsou především pořady jako travesty  show, nebo tematický pořad 
„Hvězdy jak je neznáte“. Patří sem i ples  DK Střelnice Rumburk, který byl pořádán jako 
poslední akce plesové sezony s vystoupením umělců: Lunetic, Kristýna, Petra Koláře. Ples 
byl beznadějně vyprodán.  
 
                         Tržby  v kulturních činnostech za rok 2014 
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Celkové náklady na kulturní činnost (náklady na nákup představení vč. smluvních 
představení) byly za rok 2014 ve výši 2.020.000,- Kč. 
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Sportoviště města Rumburk 2014 
 
   Sportoviště města Rumburk se dlouhodobě snaží v maximální míře plnit účel, pro který byl 
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 těchto 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).  

 
Ve správě SRAS se nacházejí následující sportoviště 
 

- Plavecký bazén 
- Zimní stadion 
- Letní stadion 
- Lyžařský vlek 
- Skate park 
- Tělocvična JUDO klub 
 

 
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 2014 došlo k odstávce v termínu 01. 07. 2014 – 
21. 07. 2014.  Bazén je využíván pro potřeby veřejnosti (plavání/plavání se saunou/plavání 
pro seniory), sportovních oddílů a soukromých subjektů. V průběhu roku a zejména v létě je 
využíván k pořádání plaveckých soutěží. V roce 2014 probíhaly soutěže pro veřejnost: 
Pokořte kanál La Mance a Plavec roku. 

  Zaměstnanci SRAS organizují a vedou kroužek plavání pro děti- Vodníček.  
 

Další aktivity organizace  
 
- Halloween v bazénu - cca 120 dětí 
- Plavání za vysvědčení červenec - cca 120 dětí 
- Plavání za vysvědčení leden- celkem cca 100 dětí 
- Dámská jízda v plaveckém bazéně - celkem cca 80 lidí 
- Valentýnské plavání - cca 30 lidí 
 
 
Organizace a jich podíl na využití plaveckého bazénu  
 
 

 
2013 2014 

Organizace                     Počet hodin 
Veřejnost 2161 2098 
Senioři 90 92 
Sauna 864 872 
Delfín 454 389 
PO RBK 240,5 251 
Plavání s ploutví 153 158 
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Potápěči RBK 100 98 
ABX 48 27 
Vodníček 

 
75 

Vodní pólo 
 

44 
Školy celkem 

 
57 

Medůza Kladno 
 

31 
TJ Vodní stavby 

 
8 

Ostatní 
 

75 
Celkem 

 
4275 

 
   

 

 
 
 
Přehled návštěvnosti 2013-2014 
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     Celková návštěvnost veřejnosti byla v roce 2014 -24.942 osob, oproti roku 2013 je to 
pokles o 1% (25.208 osob). Tento stav je přičítán úbytku hodin pro veřejnost o 63 oproti roku 
2013. V důsledku toho došlo k nárůstu hodin sauny, vodníčku dvojnásobně (otevření druhé 
třídy) a plaveckého oddílu. Plavecká škola Delfín využívala bazén o 65 hodin méně 
(periodicky se to opakuje podle toho, jestli začínají sezónu ve VDF, nebo v RBK). 
 
 
Zimní stadion  
 
 Zimní stadion je provozován sezónně v době od října do března s ohledem na 
povětrnostní podmínky. V roce 2013 byl zimní stadion provozován v termínech 02. 01. 2013 
– 31. 03. 2013 a 06. 10. 2013 – 31. 12. 2013. Celkem byl v provozu 170 dní a bylo 
odbrusleno 1467 bloků. Vzhledem k probíhající rekonstrukci konkurenčního zimního stadionu 
ve Varnsdorfu čelil opět rumburský zimní stadion v sezóně 2014 enormnímu zájmu ze strany 
hokejových klubů, což v některých případech bohužel vedlo k částečnému omezení hodin 
veřejného o bruslení o víkendech. Nicméně byla vyvinuta maximální snaha k zajištění co 
největšího prostoru pro veřejnost v ostatních dnech, což vedlo k celkovému nárůstu hodin 
veřejného bruslení oproti roku 2013 o 18%.  
    Od pondělí do pátku slouží v dopoledních hodinách zimní stadion především potřebám 
základních a středních škol. V odpoledních hodinách veřejnosti a sportovním klubům. O 
víkendu se prostor dělí mezi veřejnost a sportovní kluby. V roce 2014 proběhlo několik 
celodenních hokejových turnajů a ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči Rumburk Maškarní 
bruslení pro děti.  Rovněž se na zimním stadionu konal historicky první koncert Michala 
Davida s návštěvností kolem 1.700 posluchačů- nebyl pořádán organizací.  
 
Další aktivity organizace  
 
- Halloween na ledě - cca 50 dětí 
- Bruslení za vysvědčení červenec - cca 120 dětí 
- Bruslení za vysvědčení leden- celkem cca 100 dětí 
 
 
 
Hlavní subjekty pravidelně využívající zimní stadion: 

 
- HC Kanci  
- HC Vdf  
- HC Pičburk  
- Rumburská liga  
- Ing. Peroutka  
- Ing. Merkout  
- Preciosa  
- p. Dytrych  
- MÚ Dolní Poustevna  
- p. Engelmann  
- TJ Rumburk  
- Hasiči RBK  
- p. Blažejovský  
- p. Votava  
- p. Kohout  
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Využití zimního stadionu  
 

 
 
 
Přehled návštěvnosti  ZS - 2013-2014 
 

 
 
 
 



 10 

     Celková návštěvnost veřejnosti byla 7.094 osob, což je nárůst o 18% oproti roku 2013. Na 
nárůst se podílela jak veřejnost, kdy bylo odbrusleno o 162 hodin více tak HC Varnsdorf, 
který využíval zimní stadion o 78 hodin více než v roce 2013. Nově využíval zimní stadion i 
oddíl hokeje TJ Rumburk v celkovém množstvím 29 hodin. Ostatní subjekty jsou na stejné 
úrovni jako v minulém roce.  
   V roce 2014 bylo rovněž zakoupena  multifunkční  plocha od firmy STILMAT Zlín, která by 
měl v následujících letech rozšířit možnosti  sportovních aktivit v Rumburku především 
v jarních a letních měsíci o indoorové sporty jako in-line bruslení, benbinkton, pink-ponk, 
halový fotbal a další. Nově byl stadion ozvučen. 
 
Letní stadion 
 
Letní stadion je provozován sezónně v době od dubna do listopadu s ohledem na 
povětrnostní podmínky. V roce 2014 byla sezóna zahájena 01. 04. 2014 a skončila 
posledním fotbalovým utkáním 22. 11. 2014.  Dne 01. 06. 2014 se konal Dětský den pro 1. 
stupeň ZŠ v Rumburku s návštěvností 350 dětí.  

 
 

Pro veřejnost a organizace jsou k dispozici následující sportoviště 
 

- travnaté hřiště se zastřešenou tribunou včetně rozhlasové kabiny   
- 4 tenisové kurty 
- 1x volejbalový kurt (antuka) 
- 1x nohejbalový kurty (antuka) 
- atletický ovál (antuka) 
- 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 

 
Subjekty pravidelně využívající letní stadion: 

 
- FAŠV VDF 
- FK Varnsdorf 
- FK RBK 
- Fotbalové kluby ze SRN 
- Gymnázium RBK 
- Speciální ZŠ 
- ZŠ Tyršova 
- ZŠ U nemocnice 
- TJ Atletika RBK 
- Tenis Klánovice 
- 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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     Srovnání s rokem 2013 není možné neboť nejsou relevantní data, které by bylo možno 
porovnat se skutečností v roce 2014.  
    V roce 2014 proběhl jen jeden tenisový turnaj, a to Rumburský kanár. Zúčastnilo se 15 
dvojic. Dříve pořádané turnaje, Rumburská dvojchyba a turnaj pro veterány se nekonaly, pro 
klesající počet účastníků. 
  Nově byla navázána spolupráce s ragbyovým týmem Alba Rumburk, která trénuje na 
travnaté ploše. V roce 2015 se již budou pořádat první turnaje. Dalším novým sportovním 
klubem je AC Rumburk, který obnovuje svoji činnost v oblasti atletických disciplín.  
   V roce 2014 došlo k přebudování umělého tenisového kurtu na antukový, neboť jeho  
využití ve srovnání s antukou bylo minimální.  
    V červnu 2014 se začalo s přestavbou jednoho kurtu na nohejbal na kurt na plážový 
volejbal nebo plážový fotbal. Dokončeno by mělo být na jaře 2015.  
 
Lyžařský vlek 
 
      Lyžařský vlek je provozován sezónně zcela v závislosti na povětrnostních podmínkách. 
Provoz je nepravidelný dle sněhových podmínek. V roce 2014 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 JUDO klub 
 
    V minulosti byl celý objekt tělocvičny na základě smluv uzavřených bývalým vedením 
v kompletním užívání rumburského Judo klubu. Nově byly uzavřeny smlouvy se sportovišti 
tak, aby bylo možno do chodu tělocvičny efektivně zasahovat. Smlouvy jsou uzavřeny   
se subjekty:   
 

-  mateřskému centru Větrník 
-  panu Waldemaru Kotmelovi 
-  Domu dětí a mládeže Rumburk 

 
   Objekt je v dopoledních hodinách plně využíván mateřským centrem Větrník a 
v odpoledních a večerních hodinách dle rozvrhu Judo - clubem Rumburk a dle rozvrhu také 
Waldemarem Kotmelem a částečně Domem dětí a mládeže Rumburk. 
    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 
 
Vybavení parku: 
U – Rampa 
Funbox 
Nájezd na slalom 
Street ramp I 
Kladina 
Corner 
Street ramp II 
Strairs  
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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 2014 byly dohledány dokumenty k vybavení parku a provedeny veškeré revize 
včetně provozního řadů. Nově byly rovněž upraveny překážky tak, aby odpovídaly 
bezpečnostním předpisům. 
 
 
Energetická náročnost komodit v roce 2014 
 
 
 
 
 

Energie 
 

313817; 22%

8246; 1%

452889; 32%
16313; 1%

588849; 41%

30370; 2%

11424; 1%

DK
Lyžařský vlek
Plavecký bazén
Letní stadion 
Zimní stadion
Ostatní 
Judo klub

 
Voda 

 

63982; 23%

1800; 1%

108000; 37%
4800; 2%

102823; 37% DK
Judo klub
Zimní stadion
Letní sation
Plavecký bazén
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Plyn 
 

228004; 73%

36600; 12%

28100; 9%
18000; 6%

DK

Zimní stadion

Judo klub

Letní stadion

 
 
 

Teplo 
 
 

902950; 100%

Plavecký bazén

 
 
 
 
Vývoj sportovišť v roce 2014 
 
  V roce 2014 došlo k výraznému vylepšování sportovních areálů a tím zlepšování kvality a 
úrovně sportovních aktivit v Rumburku bylo vybudováno: 
      - kamerový systém s pěti kamerami na plaveckém bazénu  
      - kamerový systém na letním stadionu   

- nová recepce s informačním a prodejním systém vstupenek na plaveckém bazénu  
- UV lampa na zlepšení kvality vody na malém bazénku 
- ochlazovací bazének   
- kompletní přestavba dětského bazénu včetně úpravy lavic  
- úprava zázemí bazénu (dříve výdejna klíčů) – odpočinkové zóny, vysoušeče apod. 

      - kamerových systém  - on-line přenos ze Skatepaku 
      - ozvučení zimního stadionu  
      - ozvučení letního stadionu  
      - vytvořen větší prostor pro bruslení veřejnosti 7 x v týdnu 
      - výměna dveří v kabinách šaten fotbalistů 
      - vybudování sprchového koutu u rozhodčích 
      - úprava kabiny hlasatelny 
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      - úprava doskočiště na trojskok 
      - změna užívání tenisových kurtů – možnost on-line rezervace 
      - přestavba fotbalových branek dle regulí pro fotbal a FAČR 
      - nová informační tabule 
      - označení fotbalového klubu 
      - oprava tenisové stěny 
      - přestavba umělého kurtu na antukový 
      - zahájení přestavby kurtu na plážový volejbal – fotbal  
 
 
    V oblasti PR byl v měsíci prosinec spuštěny společné internetové stránky, které mají 
vlastní redakční systém, evidenční systém, předprodejní a rezervační systém jak domu 
kultury tak sportovišť. Nově se dají zakoupit vstupenky na sportoviště ze všech míst 
spadajících do struktury organizace.    
    Na sportovištích funguje tenisová škola, která je součástí tréninkového centra Babolat  a 
druhým rokem zájmový kroužek „ Vodníček, který musel pro velký zájem otevřít druhou třídu. 
   Nové jsou i ceníky služeb pro sportoviště a kulturní dům, které lépe zohledňují potřeby 
organizace a zájmy sportovních klubů a spolků na území města Rumburk.   
 
Doplňková činnost 
 
    V rámci této činnosti dosáhla organizace  příjmů v celkové výši 1.184.778,- Kč. Příjmy jsou 
tvořeny zejména výnosů z krátkodobých pronájmů nebytových prostor a prodeje zboží a 
pronájmu  tržby s prodeje služeb ve výši 358.739,-Kč (a ostatní další výnosy- šatna, 
pronájem restaurace). 
 
 
 
Komentář k výsledku hospodaření 
 
     Příspěvková organizace Dům kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk vykazuje 
výsledek hospodaření (dále jen VH) za rok 2014 ve výši 302.000,-Kč. 
   Pro posouzení celkového VH je třeba vzít potaz, že nově vzniklá organizace vznikla 
z Domu kultury Střelnice a se Správy Rumburských areálů a sportů. Právě druhá organizace 
vstupovala do roku 2014 se ztrátou 613.000,-Kč. Tato ztráta byla  při zániku organizace 
k 30.06.2014 ve výši - 4.000,-Kč. Tím se výrazná část výnosů z organizace přesunula do 
končící organizace cca: 247.000,-Kč. Tyto výnosy byly použity na úhradu ztráty organizace 
SRAS. V opačném případě by se jednalo o zisk, který by výrazným způsobem ovlivnil 
výsledek hospodaření nové organizace.    
   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, především pak navýšení  tržeb na zimním 
stadionu . Do budoucna je nutné přehodnotit systém dotací do organizací od města tak, aby 
nedocházelo k zbytečnému opakovanému dotování a tím snižování tržeb organizace.  
    Do budoucna je však nutné přehodnotit celý systém financování organizace, především ve 
směru k sportovištím, které jsou na samé hranic výtěžnosti a bez financí do rozvoje se bude 
deficit sportoviště ve výhledu neustále prohlubovat.   


