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Úvod 
 

Dům kultury Střelnice Rumburk je příspěvkovou organizací města Rumburk. Hlavním 

posláním je organizovat široké portfolio kulturních a společenských akcí pro občany města 

Rumburk i širokého okolí. Organizace pravidelně pořádá koncerty, divadelní představení, 

besedy, taneční zábavy, výstavy, přednášky, vzdělávací akce či gastro akce. Pro efektivní 

využití prostor i vybavení se Dům kultury Střelnice Rumburk věnuje i velmi rozsáhlé 

doplňkové činnosti v oblasti pronájmů prostor a zajištění provozu barů v prostorech DK. 

Organizace od r. 2019 vydává svůj vlastní propagační materiál – noviny KULISy (kulturní listy 

Střelnice), ve kterém veřejnost informuje o aktuálním dění v DK.  

Rozbor hospodaření a činnosti je souhrnným materiálem, který hodnotí celkovou činnost 

příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk (dále DK) v roce 2019 s detailním 

pohledem na hospodaření příspěvkové organizace a na jednotlivé kategorie hlavní a doplňkové 

činnosti. Hlavní cíle hodnoceného roku, kterými bylo uvedení kvalitních kulturních pořadů, 

filmových představení s dosažením dobré úrovně návštěvnosti, dodržení hospodářského plánu, 

zorganizování akcí Rumburského léta open air, Oslav 155 let Střelnice, Slavností města 

Rumburk, Rozsvícení vánočního stromu, byly naplněny.  

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

DK organizoval v roce 2019 celkem 342 akcí. Z celkového počtu akcí se jednalo o 152 

filmových představení, 88 pronájmů, 8 plesů, 94 vlastních či dalších akcí.  Žánrové složení 

pořádaných akcí včetně průměrné návštěvnosti: 

• 10 tematicky zaměřených pořadů pro seniory „Kavárna pohoda“- ⌀ 80 návštěvníků 

• 10 divadelních představení v rámci předplatného - ⌀ 331 návštěvníků 

• 5 koncertů - ⌀ 257 návštěvníků – Václav Noid Bárta a Inflagranti, 4TET, Duo Kchun, 

Poetika, L. Filipová. 

• 2 koncerty RKO - ⌀ 73 návštěvníků 

• 29 vystoupení amatérských divadelních souborů  

- Divadelní soubor DK – 8 představení pro veřejnost. Celkem 289 návštěvníků. ⌀ 36 

návštěvníků. 
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- Hraničář – 10 představení pro veřejnost. Celkem 676 návštěvníků. ⌀ 68 

návštěvníků. 

- Světlušky na dlani – 4 představení. Celkem 267 návštěvníků. ⌀ 67 návštěvníků.  

- Dramatický kroužek při ZŠ Tyršova odehrál 7 představení.  

• 21 divadelních představení pro školy - ⌀ 142 návštěvníků.  

• 152 filmových představení s průměrným počtem 38 diváků na film. Celkově kino 

navštívilo 5 745 diváků. V letních měsících proběhlo 6krát promítání letního kina.  

• Ostatní akce – Reprezentační ples města Rumburk – 420 návštěvníků, dětský karneval 

– 255, jedna přednáška, Show Richarda Nedvěda, výstava obrazů, výstava voskových 

figurín, Noc divadel, Svatomartinská retro zábava, v sekci vážné hudby se pořádaly 

koncerty RKO a koncert Dua Kchun v kostele sv. Bartoloměje v Rumburku. Dům 

kultury dále organizoval akci Rej čarodějnic v zahradě DK – cca 500 návštěvníků, 

Rozsvícení vánočního stromu cca 1 800 návštěvníků, Slavnosti města Rumburk 3 800 

platících návštěvníků. Na oslavu 155ti let Střelnice přišlo zhruba 250 osob.  

• Vzdělávání pro život – v roce 2019 DK zorganizoval vzdělávací kurz pro seniory, který 

by měl probíhat ve 3 letech (6 semestrů 2018-2021). Výuku navštěvuje průměrně 47 

posluchačů. 

• Burzy dámského a dětského oblečení. DK se podílí na organizaci burz obnošeného 

šatstva, obuvi, hraček apod. O tyto akce je stále vzrůstající zájem veřejnosti. V roce 

2019 proběhla burza oblečení 5 x. Je zařazována zhruba ve dvouměsíčních intervalech. 

 

Přehled návštěvnosti akcí Domu kultury Střelnice Rumburk p. o. v roce 2019 
měsíc divad. 

před- 
platné 

koncerty dechovka RKO amatér. 
soubory 
DS DK/ 
Hraničář 

divadelní 
představení 
pro děti/ 
školy  

ostatní počet filmových 
představení/ 
návštěvnost/⌀ 

I 323  97  146 67  12/425/35 
II 338  108  171  273 14/769/55 
III 290 280 79  211 496 588 14/591/42 
IV 293  56 65 109 628 500 11/326/30 
V 334 409 86  72 149 17 13/360/28 
VI 308  73   593  17/553/33 
VII       300 14/404/29 
VIII       3 800 13/532/41 
IX 358  68    140 15/371/25 
X 313  85  256 369  10/457/46 
XI 377 226 85  50 597 421 11/564/51 
XII 382 372 64 80  85 1800 8/393/49 
Celkem 3 316 1 287 801 145 1 015 2 984 7 839 152/5745/38 
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Počet plesů v roce 2019, které neorganizoval DK – 7. 

Počet pronájmů prostor v roce 2019 – celkem 88 (z toho 24 x akce zřizovatele). 

Celkový počet návštěvníků, kteří navštívili v roce 2019 akce organizované Domem kultury 

Střelnice: 23 132 (v tomto celkovém počtu není započítána plesová sezóna – počet návštěvníků 

plesů, které neorganizuje DK, počty návštěvníků večírků pořádaných firmami, organizacemi, 

počty návštěvníků burz oblečení, dále nejsou zahrnuty počty návštěvníků na akcích, které DK 

nepořádá – pouze pronajímá prostory. Počty návštěvníků na akcích: Čarodějnice, Oslavy 155 

let Střelnice a Rozsvícení vánočního stromu jsou pouze hrubě odhadnuty – jednalo se o akce 

volně přístupné). 

 

1.1 Kino 
 

Filmová představení jsou zařazována do měsíčního programu v četnosti cca 8–17 akcí. 

Tento počet představení se odvíjí zejména od celkové vytíženosti prostoru kinosálu, který je 

využíván rovněž k jiným účelům než promítání filmových titulů, a to zejména například 

ochotnickými spolky za účelem nastudování a zkoušení jednotlivých her a jejich představení. 

Pravidelně ve čtvrtek jsou zařazovány premiérové filmy. Výsledky návštěvnosti závisí zejména 

na dramaturgické skladbě jednotlivých filmových představení, která je závislá na nabídce 

distributorů. Nejvyšší návštěvnost tradičně zaznamenávají české filmy.  

V roce 2019 bylo odehráno 152 filmů, z tohoto počtu 72 dětských pořadů. Celková 

návštěvnost kina byla 5745 návštěvníků, což představuje průměr 38 na jedno představení. Dále 

DK v létě roku 2019 pokračoval v promítání letního kina v zahradě DK. Akce proběhla 

v letních měsících 6 x. Průměrný počet návštěvníků: 35. Již v roce 2018 došlo k rozšíření 

nabídky služeb – veřejnost má možnost v areálu parku DK strávit příjemný podvečer – posedět 

u ohně, někdy doplněno hudbou od některé z místních hudebních formací a poté shlédnout film 

open air. V tomto nastaveném trendu bude DK do budoucích let pokračovat. Od roku 2018 

promítáme také jednou v měsíci dětské filmové představení za zvýhodněné vstupné (primárně 

určeno pro rodiny s malými dětmi). V roce 2019 DK nově zavedl zhruba 1 x měsíčně dopolední 

promítání nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné. Tato nabídku se setkala s velkým ohlasem 

u veřejnosti a návštěvnost těchto dopoledních filmových projekcí má v jednotlivých měsících 

stoupající tendenci. Celkové výnosy z provozu kina činily 642 tis. Kč. 
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Statistika návštěvnosti kina v roce 2019 

měsíc 
počet 

představení 
počet 
diváků 

⌀ 
diváků 

dětské 
pořady titulky dabing ČR 2D 3D 

leden 12 425 35 5 3 9 1 12 0 
únor 14 769 55 6 1  13 5 13 1 
březen 14 591 42 6 4 10 3 12 2 
duben                 11 326 30 4 3 8 3 10 1 
květen 13 360 28 4 3 10 4 13 0 
červen 17 553 33 7 1 16 6 16 1 
červenec 14 404 29 6 6 8 0 13 1 
srpen 13 532 41 5 8 5 2 13 0 
září 15 371 25 7 4 11 7 15 0 
říjen 10 457 46 5 5 5 5 10 0 
listopad 11 564 51 6 5 6 3 11 0 
prosinec 8 393 49 7 4 4 3 8 0 
celkem 152 5745 38 72 47 105 42 146 6 

 
1.2 Divadlo 

 

V roce 2019 se uskutečnilo 10 divadelních představení pro dospělé v rámci divadelního 

předplatného. Tato představení navštívilo 3 316 diváků. Divácky nejúspěšnějšími tituly jsou 

komedie, nicméně v budoucnu se DK zaměří i na uvádění jiných žánrů, neboť se ze stran 

veřejnosti objevuje poptávka i po „silnějších“ titulech. Ochotnická scéna odehrála v DK 29 

představení. Oba amatérské spolky (Divadelní soubor domu kultury, Hraničář) se těší vysoké 

oblibě u veřejnosti. Do programové nabídky DK již v roce 2017 zařadil i vystoupení dětského 

amatérského divadelního kroužku Světlušky na dlani, na jejichž představení samozřejmě 

primárně docházejí rodinní příslušníci členů kroužku. V roce 2019 proběhlo 7 představení 

pohádky o Zmrzlém králi v podání dramatického kroužku při ZŠ Tyršova. 

DK se zapojil rovněž do mezinárodního projektu Noc divadel tím, že v daný den odehrály 

amatérské divadelní spolky 3 divadelní představení.  

Vysokou návštěvnost vykazují představení pro děti a školní kolektivy. V roce 2019 

proběhlo 21 divadelních představení určených pro tuto cílovou skupinu s celkovou návštěvností 

2 984 dětí. 

1.3 Koncerty 
 

Koncerty byly do programové nabídky roku 2019 zařazeny v počtu pěti pořadů. Nejvyšší 

návštěvnost (409 osob) měl koncert 4TETu, následovaný koncertem české písničkářky Lenky 

Filipové (372 osob). V závěru roku proběhl koncert popové skupiny Poetika, kde jako 

předskokani vystoupily místní formace The Pix a Angelic Project. Na velkém sále DK si 
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zazpívaly i děti z Tyršovských zvonků (sbor při ZŠ Tyršova Rumburk) v rámci oslav dvaceti 

let tohoto hudebního tělesa. V sekci vážné hudby mimo 2 koncertů Rumburského komorního 

orchestru, proběhl v kostele sv. Bartoloměje koncert dua Kchun, které zpracovávalo Danteho 

Božskou komedii.  

Rumkule 2019 - v rámci Rumburského kulturního léta open air připravil DK Střelnice 

(vedle letního promítání filmových titulů) rovněž koncertní odpoledne a podvečer v zahradě 

DK. V červenci proběhly oslavy 155 let Střelnice, na nichž svůj prostor dostaly místní hudební 

formace – The Pix, Ruksak a zpěvák Dennis Smidt. V akci Rumburské léto open air bude DK 

pokračovat i v dalších letech, neboť si město Rumburk zaslouží mít svoji letní kulturní scénu. 

  

1.4 Ostatní akce 
 

Kromě výše jmenovaných akcí v roce 2019 proběhl také Reprezentační ples domu města 

Rumburk, který přinesl bohatý program a vystoupení Josefa Vojtka a Kamily Nývltové. 

Moderátorem večera byl Bořek Slezáček.  Kapacita prostor DK byla zcela naplněna. Pro děti 

byl přichystán dětský karneval. V listopadu již třetím rokem proběhla Svatomartinská retro 

zábava, jejíž program přilákal mnoho retro oděných návštěvníků. Proběhla výstava obrazů, 

výstava voskových figurín, jedna cestovatelská přednáška, DK se zapojil do Noci divadel. 

Mládež měla možnost navštěvovat základní taneční kurz, jehož vyústěním byl slavnostní 

„věneček“. DK pokračoval v spoluorganizaci burz dětského a dámského oblečení. V roce 2019 

DK zorganizoval další 2 semestry vzdělávacího kurzu pro seniory. Výuku ve druhém a třetím 

semestru navštěvovalo zhruba 47 posluchačů. 

Mimo to dům kultury v dubnu organizoval v parku DK Rej čarodějnic (odhadovaná 

návštěvnost cca 500 osob) a tradiční akci Rozsvícení vánočního stromu na Lužickém náměstí 

s odhadovanou návštěvností cca 1 800 osob. DK v roce 2019 rovněž zajišťoval organizaci 

Slavností města Rumburk, které proběhly 24. 8. 2019 v parku Rumburské vzpoury. Počet 

návštěvníků 3 800. 

2. Personální záležitosti organizace v roce 2019 
 

V průběhu roku došlo ke změnám na 2 pracovních pozicích. K 30. 4. 2019 došlo 

k rozvázání pracovního poměru dohodou se zaměstnancem, který byl na pracovní pozici – 

kinař, technický pracovník a dále k datu 17. 5. 2019 ukončil výpovědí svůj pracovní poměr 

zaměstnanec na pracovní pozici – domovník, údržbář, technický pracovník. V souladu 
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s platným organizačním řádem byl dne 22. 5. 2019 na pracovní pozici kinař, technický 

pracovník přijat nový zaměstnanec. Pracovní pozice – domovník, údržbář, technický pracovník 

byla do 1. 9. 2019 neobsazena. V současné době v organizaci DK pracuje 10 zaměstnanců 

(včetně ředitelky), přičemž každý z nich zastává jinou pracovní pozici (jiný druh práce). 

Potřeba daného počtu zaměstnanců vyplývá z plnění úkolů v hlavní činnosti organizace, jeden 

zaměstnanec zabezpečuje zejména doplňkovou činnost organizace.  

Při pořádání akcí organizace nabírá rovněž pracovníky na vedlejší pracovní poměr. Jedná 

se zejména a pomocné pořadatele (manuální práce při stavbě pódia, elevace, zabezpečení 

Slavností města Rumburk), obsluhu na barech v prostorech domu kultury (plesová sezóna, 

večírky apod.) a šatnářky. Tito zaměstnanci spolupracují s organizací na základě dohod o 

provedení práce. 

Organizační schéma organizace Dům kultury Střelnice Rumburk (platnost od 1. 10. 2017) 

 
 

 
 

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Město Rumburk jako zřizovatel příspěvkové organizace Dům kultury Střelnice Rumburk 

vydává na oblast kultury nemalé finanční prostředky, které jsou určeny pro hlavní činnost 

organizace. Dům kultury Střelnice Rumburk dále vyvíjí doplňkovou činnost pro uspokojení 

potřeb svých návštěvníků (hostinská činnost, provoz šatny, pronájmy prostor DK, pronájmy 
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prostor DK za reklamními účely, vzdělávací kurzy apod.). Pozitivní výsledky doplňkové 

činnosti jsou transformovány do financí, slouží ke krytí provozních potřeb DK a tím k podpoře 

hlavní činnosti organizace.  

3.1  Výnosy 
 

 
VÝNOSY 

návrh 
r. 2019  

skutečnost 
r. 2019 

HČ 

skutečnost 
r. 2019 

DČ 

 
komentář 

účet 602  
Výnosy z prodeje služeb 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

 

602 100 tržby šatna   44  
602 200 kino  643   
602 300 kulturní činnost  1303   
602 400 tržby DS DK  27   
602 500 tržby RKO  8   
602 700 tržby Hraničář   5   
602 600 tržby z provize   18 8  
602 810 tržby VPŽ   72  
602 900 tržby Světlušky  3   
602 990 tržby ostatní  39 1  
Celkem za účet 602 2017 2046 125  
     
účet 603 
Výnosy z pronájmu  

    

603 000 výnosy z pronájmu 163  225  
Celkem za účet 603 163  225  
     
účet 604 Tržby z prodeje 
materiálu – prodané zboží 

    

604 000 tržby z prodaného 
zboží 

  1042  

Celkem za účet 604 1210  1042  
     
účet 648  
Čerpání fondů 

    

648 000 čerpání fondů - RF     
dotace ÚP     
Celkem za účet 648 0 0 0  
     
účet 649 
Ostatní výnosy z činnosti 

    

649 000 ostatní výnosy  35 16  
Celkem za účet 649 30 35 16  
     
účet 672 
Prostředky rozpočtů ÚSC 

    

672 000 dotace zřizovatele 8365 8365   
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672 100 ostatní účel. dotace 40 40  dotace doprava na 
předplatné 

Celkem za účet 672 8405 8405 0  
 

CELKEM VÝNOSY 
 

11825 
 

10487 
 

1408 
 

 

3.2 Náklady 
 

 
NÁKLADY 

návrh 
r. 2019  

Skutečnost 
r. 2019 

HČ 

skutečnost 
r. 2019 

DČ 

 
komentář 

účet 501 
Spotřeba materiálu 

částka 
v tis. Kč 

Částka 
v tis. Kč 

částka 
v tis. Kč 

 

501 000 spotřeba materiálu  113 46  
501 009 pohonné hmoty  4 5  
501 300 DS DK 
občerstvení, kostýmy 

 1   

501 400 kino  19   
501 500 provozní režie – 
květiny, občerstvení atd. 

 9   

501 600 RKO – provozní 
režie 

 5   

501 101 DDM do 3 tis.Kč  10 4  
Celkem za účet 501 254 186 55  
     
účet 502 
Spotřeba energie 

    

     
502 100 elektrická energie  218 93  
502 200 vodné, stočné  17 9  
502 300 plyn  70 29  
Celkem za účet 502 608 305 131  
     
účet 504  
Prodané zboží 

    

504 000 nákup zboží – bary 
v DK 

  678  

Celkem za účet 504 800  678  
     
účet 513  
Náklady na reprezentaci 

    

513 000 náklady na reprez.  0   
Celkem za účet 513 0 0 0  
     
účet 511 
Opravy a udržování 

    

511 000 opravy a údržba 150 126 63  
Celkem za účet 511 150 126 63  
     
účet 518 
Ostatní služby 
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518 000 ostatní  617 80  
518 100 telefony, pošta, 
internet 

 79 33  

518 200 kino – nákup práv, 
premiéry 

 422   

518 300 kulturní činnost  2543   
518 400 DS DK – 
propagace, autor. poplatky 

 2   

518 500 RKO – propagace, 
autorské poplatky 

 13   

518 600 reklama, 
Propagace 

 223 1  

518 700 revize  48 26  
Celkem za účet 518 3861 3724 140  
     
účet 512  
Cestovné  

    

512 000 cestovné 6 2   
Celkem za účet 512 6 2   
     
účet 521 
Mzdové náklady  

    

521 xx mzdové náklady  3729 86  
521 xx dohody   152 91  
Celkem za účet 521 4115 3881 177  
     
účet 524 
Zákonné sociální 
pojištění 

    

524 100 zákonné zdravotní 
pojištění 

 335 8  

524 200 zákonné sociální 
pojištění 

 925 21  

Celkem za účet 524 1331 1260 29  
     
účet 525 
Jiné sociální pojištění 

    

525 000 ostatní soc. poj. 15 15   
Celkem za účet 525 15 15   
     
účet 527 
Zákonné sociální náklady 

    

527 000 odvod do FKSP  76   
527 100 příspěvek na strav.  79   
Celkem za účet 527 115 155   
     
účet 531 
Daň silniční 

    

531 000 daň silniční 3  2  
Celkem za účet 531 3  2  
     
účet 542 
Jiné pokuty a penále 
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542 000 jiné pokuty a 
penále 

    

Celkem za účet 542 0 0   
     
účet 562 
Úroky 

    

562 000 úroky  4   
Celkem za účet 562  4   
     
účet 549 
Ostatní náklady z činnosti 

    

549 000 ostatní náklady 102 73 1  
Celkem za účet 549 102 73 1  
     
účet 551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 

    

551 000 odpisy DHIM 335 335   
Celkem za účet 551 335 335   
     
účet 558 
náklady DDHM a DNM  

    

558 000 náklady z DDHM 130 80 95  
Celkem za účet 558 130 50 95  
 
CELKEM NÁKLADY 

 
11825 

 

 
10144 

 
1370 

 

 

3.3 Finanční majetek 
 

Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2019: 805 281,47 Kč 

(viz. příloha č. 1). 

Stav prostředků na bankovním účtu – účet FKSP k 31. 12. 2019: 204 486,01 Kč (viz. příloha 

č. 2). 

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2019: 79 631,00 Kč 

          Euro 0,41 EUR. 

Stav cenin k 31. 12. 2019: stravenky 22 580,- Kč. 

 

         

3.4 Pohledávky a závazky 
 

Příspěvková organizace Dům kultury Střelnice Rumburk k 31. 12. 2019 vykazovala 

závazky se splatností v lednu 2020 ve výši Kč 49 200,51 Kč. 
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Pohledávky k 31. 12. 2019 – jedná se zejména o pohledávky z roku 2016 za nájemci 

prodejního stánku na zimním stadionu a restaurace na zimním stadionu. Dlužníci byli vyzváni 

dopisem k uhrazení pohledávky (řešeno upomínacím řízením). Celková pohledávka je ve výši 

23 014,- Kč. 

 

3.5 Dotace 
 

Dne 31. 1. 2019 bylo zažádáno o poskytnutí dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí 

(DSO) SEVER, a to na autobusovou dopravu osob ve Šluknovském výběžku v rámci svozu na 

divadelní představení uskutečněné v roce 2019 (divadelní předplatné 2019/2020). Celková 

požadovaná částka Kč 40 000,- byla schválena na základě usnesení DSO SEVER č. 17/3/2019, 

ze dne 5. dubna 2019. Tato částka pokryla náklady na dopravu v období leden–listopad 2019. 

Pro rok 2020 se plánuje nová žádost o dotaci. 

 

3.6 Investiční příspěvek zřizovatele, pořízený majetek, údržba 
 

3.6.1 Investiční příspěvek zřizovatele 
 

V roce 2019 Dům kultury Střelnice Rumburk neobdržel investiční příspěvek od zřizovatele. 

 

3.6.2 Přehled pořízeného majetku nad Kč 3 000,- 
 

Dům kultury Střelnice byl v roce 2019 dovybaven majetkem na základě vyřazení majetku 

starého, který sloužil ke každodennímu provozu organizace. Od zřizovatele došlo k navýšení 

provozního příspěvku o Kč 60 000,-. Z této částky byla zakoupena myčka nádobí na velký bar 

a výrobník ledu do kino baru. Pro podporu smyčcové sekce byl zakoupen kontrabas v hodnotě 

Kč 30 000,- a poté zapůjčen Rumburskému komornímu orchestru. 

Pořízený majetek v roce 2019 nad 3000,- 

Vysavač CV 38/2                                     14 107,08 
Párty stan Prémium 6x12m                      23 378,03 
Kontrabas Strunal Schonbach                  30 000,- 
Myčka skla a nádobí AF50.35              35 618,40 
Výrobník ledu KP 20                               14 847,80 
Třídička/počítačka mincí                              5 098,70 
Shure SMW digitál systém – mikrofony   10 719,08 



13 
 

Shure SMW digitál systém – mikrofony  10 719,08 
Vrtací kladivo TE3-C+přísl.                    10 312,55 
Laptop NTB HP 15+office             20 214,81 
Celkem           Kč 175 015,53 

Z majetku nad Kč 3000,- vyřazeno 15 položek v celkové hodnotě Kč 209 553,43. 

Jednalo se zejména o majetek, který byl vyřazen z provozu restaurace Střelnice na základě 
jeho nefunkčnosti (rok pořízení 2006): 
Chladící skříň LTH             23 788,- 
Mikrovlnná trouba nerez         23 794,05 
Skříňka atyp 200x40x100 červená 15 898,40 
Mrazící skříň Tk2.0 WH/ER      23 193,10 
 
Dále nefunkční majetek, který byl využíván organizací DK: 
Výrobník ledu na kino baru  30 404,50 
Stojan na 3D brýle Xpand  24 737,72 byl zakoupen a následně poslán zpět na 
základě nefunkčnosti, výrobek reklamován, peníze byly vráceny zpět a majetek vyřazen 
Kartáčový vysavač      9 891,- 
Počítač r. 2007    12 054,- 
 

Přehled pořízeného majetku Kč 1000 - 3000,- 

Vzduchovka                                     1 806,60 
Regál Samuel-buk                            1 985,- 
Zahradní nůžkový párty stan 3x3    2 507,- 
Celkem                                         Kč 6 298,60 
Z majetku Kč 1000 - 3000,- bylo vyřazeno 5 položek v celkové hodnotě Kč 15 249,-. 

 

 

3.6.3 Opravy a úpravy budovy, strojů, zařízení  
 

• Teplovodní kotelna, ventilátory na velkém sále 

V období roku 2019 proběhla realizace zavěšení 4 kusů větráků na velkém sále, firmou Ventos. 

Spolupráce s firmou Ventos nadále pokračovala při rekonstrukci teplovodní kotelny. Stávající 

kotelna nesplňovala emisní limity. Zřizovatel – město Rumburk vyčlenilo peníze ze svého 

rozpočtu na rekonstrukci kotelny, osazení nových nízkoemisních kotlů. Na základě výběrového 

řízení byla vybrána firma Ventos Energy Solutions a. s., která veškeré práce provedla. Předání 

nové kotelny do užívání proběhlo k 30. 10. 2019. 
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• Renovace parket velkého sálu  

Velmi špatný stav podlahové krytiny. Bez renovace (konzervace zhruba na období jednoho 

roku) by docházelo k dalšímu nevratnému poškozování parket.  

Náklady na čištění a konzervaci podlah - RZ cosmetic. 

Čištění a konzervace podlah................278,90 m2 x 150,-........... Kč 41 835,- 

Cena obsahuje: vybroušení fleků, naolejování, čištění podlahovou kosmetikou, povrchová 

úprava podlah, doprava. 

Celkem: 50 621 Kč vč. DPH. 

 

• Udržovací práce na topném systému v částce Kč 20 372,- 

• Oprava automobilu Octavie v částce Kč 16 861,38 

• Oprava PC sítě a kabelových rozvodů v DK Kč 17 985,3,- 

• K provozu velkého baru byla potřeba oprava chladícího pultu v částce  

Kč 8 014,85 

• Údržba venkovních ploch Kč 9 259,- 

• Opravy kopírky s každodenním používáním k tištění prospektů a plakátů  

Kč 11 387,26 

• Údržba a oprava osobního výtahu určeného ke každodenní pracovní činnosti 

Kč 4 756,94 

• Nákup a výměna filtrů vzduchotechniky Kč 6 764,- 
 

3.6.4 Revize a školení v roce 2019 
 

Revize: 
Revize komínů 
Hasicí přístroje a hydranty 
Nouzové osvětlení 
Zdvihací zařízení 
Revize klapek - Ventos 
Revize kotlů a plynového zařízení 
Revize elektrických spotřebičů 
Revize elektrického zařízení v objektu DK 
Revize rozvaděče 
Kontrola kotelny 
Revize kino - techniky AV media 
ISPOP - hlášení životní prostředí 
Výtahy 
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Kontrola dětského hřiště 
Kontrola alarmů 
Klahos - otevírání oken 
BOZP 
Kontrola pracoviště 
Revize závěsných ventilátorů 
 
Školení: 
BOZP 
Plynové kotle 
Jeřábník 
Účetní, daně, mzdy 
GDPR 
AV media-distribuce kin 
Školení v rámci rekonstrukce kotelny 
 

3.7 Rozbor tvorby a čerpání fondů 
 
 

Příspěvkové organizace v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytvářejí své peněžní fondy: 

a) rezervní fond; 

b) fond investic; 

c) fond odměn; 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 

Tvorba a čerpání fondů se řídí ustanoveními § 30 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací v r. 2019 

FONDY Rezervní 
fond 

Fond 
investic 

Fond 
odměn 

FKSP 

stav fondu k 1. 1. 2019 0 0 0 221 549,75 

tvorba fondu 127 150,35 335 393,00 0 76 249,48 

čerpání fondu 127 150,35 335 383,00 0 88 100,00 

stav fondu k 31. 12. 2019 0 10 0 209 699,23 
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Výsledek hospodaření 2019 pokryje účet 432 000, na kterém je zachycena výše 

nesrovnalostí v peněžním toku z minulých let. 

Originál vyplněného formuláře „Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou 

organizací“ je přílohou č. 4 tohoto dokumentu. 

3.8 Výsledek inventarizace 
 

Na základě příkazu k provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků byla 

provedena řádná inventarizace DHM, DDHM, DDNM v operativní evidenci, dokladová 

inventarizace (pohledávky, závazky, účty 0–9), inventarizace finančního majetku a zásob 

Domu kultury Střelnice se sídlem SNP 484/29, 408 01 Rumburk. 

Ke dni 31. 12. 2019 byla provedena řádná inventarizace majetku organizace na základě 

interního nařízení v časovém období k 31. 12. 2019, která prokazuje, že stavy vykázaného 

majetku odpovídají skutečnosti. Inventura byla provedena s výsledkem: bez inventarizačních 

rozdílů.  

3.9 Klíčování nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti 
 

Klíčování nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti je patrné z tabulek Výnosy 

a Náklady, které jsou obsaženy v kapitole 3.1 a 3.2 tohoto dokumentu. Z tabulek je patrno 

rozdělení nákladů a výnosů roku 2019 mezi hlavní a doplňkovou činnost. 

Koeficient doplňkové činnosti (DČ) 

      Na začátku každého roku se ze skutečnosti minulého roku spočítá koeficient DČ. Na rok 

2019 byl z údajů roku 2018 vypočítán poměrem výnosů v HČ a DČ. Z výnosů v HČ se odečítá 

provozní dotace na mzdy a odvody.  

Každý náklad, který se používá pro HČ i DČ, je rozdělen dle vypočítaného koeficientu – na 

rok 2019 byl koeficient stanoven ve výši 33,94 %. Z části pro DČ si organizace uplatňuje DPH 

na vstupu. Na konci roku 2019 byl koeficient dle skutečných výnosů přepočítán a bylo zjištěno, 

že se neliší od skutečnosti, proto nebyly náklady upravovány. 
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4. Návrh finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 
 

TEXT 

 
 
 

v Kč na 2 desetinná místa dle výkazů 
ARIS 

Výsledek hospodaření za rok 2019 381 774,98 
a) z toho VH z hlavní činnosti 343 250,58 
b) z toho VH z doplňkové činnosti 38 524,40 
        
NÁVRH na rozdělení do fondů:   
Fond rezervní 381 774,98 
Investiční fond   
Fond odměn   
Celkem přiděleno do fondů 381 774,98 

 

Výsledek hospodaření pokryje zbylou část ztráty předcházejících účetních období, která 

k 31.12.2019 činila -357 256,73 Kč.  Rozdíl mezi HV a částku určenou k úhradě chyb minulých 

období ve výši Kč 24 518,25 bude po převedení do rezervního fondu odvedena zřizovateli. 

Formulář „Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019“ je přiložen k tomuto 

dokumentu jako příloha č. 5. 

5. Rozbor doplňkové činnosti 
 

Klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností je patrno z tabulek v kapitolách 3.1 

Výnosy a 3.2 Náklady. 

DK Střelnice Rumburk vyvíjel v roce 2019 obsáhlou doplňkovou činnost pro uspokojení 

potřeb svých návštěvníků (hostinská činnost, provoz šatny, pronájmy prostor DK, pronájmy 

prostor DK za reklamními účely apod.). Hostinská činnost je provozována na barech v DK 

a jejím hlavním posláním je uspokojit poptávku ze strany návštěvníků v oblasti gastronomie. 

Zcela zásadní je tomto ohledu potřeba zabezpečení plesové sezóny v DK. Nezanedbatelným je 

rovněž provoz kino baru, kde si mohou návštěvníci při filmových představeních zakoupit 

drobné občerstvení. V rámci doplňkové činnosti v roce 2019 DK opět zorganizoval vzdělávací 

kurz pro seniory „Vzdělávání pro život“, který by měl probíhat v následujících 3 letech (6 

semestrů). Výuku v prvním semestru (říjen – prosinec 2018) navštěvovalo 49 posluchačů, ve 

druhém a třetím semestru v r. 2019 to bylo 47 posluchačů. 
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V doplňkové činnosti bylo v roce 2019 celkově dosaženo výnosů ve výši 1 409 tis. Kč. 

Pozitivní výsledky doplňkové činnosti jsou transformovány do financí, slouží ke krytí 

provozních potřeb DK a tím k podpoře hlavní činnosti organizace. Hospodářský výsledek 

v doplňkové činnosti za rok 2019 činí 37 774,40 Kč. 

 

6. Kontroly  
 

6.1 Interní kontroly 
 

 V příspěvkové organizaci Dům kultury Střelnice Rumburk došlo v průběhu roku 2019 

 k několika interním kontrolám. Namátkově bylo prověřováno dodržování vnitřních směrnic, 

dodržování pracovní docházky a proběhly rovněž namátkové kontroly stavu pokladen. 

6.2 Externí kontroly 
 

• Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného dne 27. 11. 2019 - VZP. 

Předmět kontroly: 

- Dodržování oznamovací povinnosti – žádné nedostatky 

- Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného – žádné nedostatky 

- Dodržování termínů splatnosti pojistného – žádné nedostatky 

- Dodržování podávání přehledů o platbách pojistného – žádné nedostatky 

Provedenou kontrolou č. 9684/2019/markr vyplynulo zjištění: 

ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

Návrh na opatření – žádný. 

 

• Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dne 14. 

8. 2019  

Předmět kontroly: 

- Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 

26 odst.2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) a § 45 

odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
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bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 

znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (vyhláška o požární prevenci) a § 1 odst.1 a § 2 

zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č 183/2017 Sb. 

Výsledek kontroly: shledáno bez nedostatků. 

 

Závěr 
 

V roce 2019 Dům kultury Střelnice zorganizoval široké spektrum akcí, které se setkaly 

s ohlasem veřejnosti. Do celkové programové nabídky bylo zařazeno několik nových 

akcí/programových cyklů. Úkoly vyplývající z hlavní činnosti příspěvkové organizace byly 

naplněny a bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Šárka Štruplová Růžičková, MBA 
ředitelka příspěvkové organizace 
Dům kultury Střelnice Rumburk 

 
V Rumburku 26. února 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



20 
 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1  Výpis z běžného účtu k 31. 12. 2019 

Příloha č. 2  Výpis z účtu FKSP k 31. 12. 2019 

Příloha č. 3                 Přehled pořízeného majetku od Kč 3 000,- do Kč 40 000,- 

Příloha č. 4             Rozbor tvorby a čerpání fondů tvořených příspěvkovou organizací 

Příloha č. 5  Žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 

Příloha č. 6  Plnění ZU k 31. 12. 2019 

Příloha č. 7  Rozvaha 

Příloha č. 8  Výkaz zisku a ztráty  

Příloha č. 9                 Přílohy k účetním výkazům  
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