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Zpráva o činnosti a plnění úkolů Vzdělávacího a sportovního centra, Bílá,
příspěvkové organizace za rok 2018

A. Základní údaje o organizaci
1.

Název, adresa, zřizovatel

Název organizace:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace
č. p. 144, Bílá, 739 15
příspěvková organizace
07331533
CZ07331533

Zřizovatel organizace:
Adresa:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
kraj
70890692
CZ70890692

Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva kraje č. 9/1015 ze dne 13. 9. 2018.
Organizace byla zřízena ke dni 1. 10. 2018 na dobu neurčitou.
Zápis v obchodním rejstříku:
Dne 7. listopadu 2018 byla zapsána organizace v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5313.
Zápis v živnostenském rejstříku:
Dne 15. října 2018 byl proveden zápis organizace v živnostenském rejstříku vedeného Městským
úřadem Frýdlant nad Ostravicí, pod č. j. MUFO 31811/2018, sp. značka MUFO_S 5254/2018.
Živnostenské oprávnění č. 1:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a
obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní
činnosti
Vznik oprávnění:
11. 10. 2018
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou
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Živnostenské oprávnění č. 2:
Hostinská činnost
Vznik oprávnění:
Doba platnosti oprávnění:

11. 10. 2018
na dobu neurčitou

Identifikační číslo provozovny: 1012417379

2.

Organizační struktura, informace o počtech zaměstnanců

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v mezích stanovených platnými právními předpisy, zřizovací listinou a v souladu
se zásadami kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.
Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval vedoucí
pracovníky.
Funkce

Jméno

Ředitel

Ing. Pavel Řezníček

Vedoucí provozního úseku, statutární zástupce

Bc. Jan Lapčík

Vedoucí ekonomického úseku - rozpočtář

Ing. Eva Čtvrtníčková

Vedoucí kuchařka

Marie Červenková

Pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny zaměstnávala organizace pracovníky
příslušného pracovního zařazení a kvalifikace. Jedná se o technicko-hospodářské pracovníky
(personalista, účetní, referent majetkové správy, administrativní a spisový pracovník, recepční)
a pracovníky v dělnických profesích (kuchařky, uklízečky, údržbář, topič).
Fyzický počet zaměstnanců organizace podle jednotlivých kategorií. Stav k 31. 12. 2018:
Muži

Ženy

Celkem

Vedoucí pracovníci

2

2

4

TH pracovníci

1

6

7

Dělníci

1

4

5

CELKEM

4

12

16

Přepočtený počet zaměstnanců organizace podle jednotlivých kategorií. Stav k 31. 12. 2018:
Muži

Ženy

Celkem

Vedoucí pracovníci

1,5

1,5

3

TH pracovníci

0,1

2,4

2,5

Dělníci

0,875

3,9375

4,8125

CELKEM

2,475

7,8375

10,3125

3

6

5

4
Muži
3

Ženy
Celkem

2

1

0
Vedení

THP

Dělníci

B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen ve zřizovací listině (ZL/364/2018). Předmět činnosti
odpovídající hlavnímu účelu:
a) zajišťování podmínek pro realizaci výchovně vzdělávacích aktivit škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku se sídlem na území Moravskoslezského kraje, včetně
ozdravných pobytů,
b) zajištění podmínek pro realizaci vzdělávacích akcí zaměstnanců Moravskoslezského kraje
a jím zřízených nebo založených organizací a společností,
c) zajištění podmínek pro sportovní činnosti a vzdělávací aktivity tělovýchovných a tělocvičných
jednot, sportovních klubů a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí se
samostatnou právní osobností na území Moravskoslezského kraje,
d) zajištění podmínek pro rekreační pobyty zaměstnanců Moravskoslezského kraje a jím
zřízených nebo založených organizací a společností,
e) příprava, koordinace a realizace rozvojových projektů na podporu vzdělávání, sportu
a cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje, včetně činností zaměřených k získání
dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů,
f)

propagace a spolupráce při realizování významných kulturních a sportovních akcí pořádaných
Moravskoslezským krajem.

V roce 2018 vznikla organizace, která navazuje na činnost provozovanou Střední odbornou
školou, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací. K 31. 8. 2013 byla na odloučeném pracovišti v Bílé
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ukončena výuka odborného výcviku lesnického učiliště. Od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2018 sloužilo
pracoviště Bílá pro doplňkovou činnost školy, a to ubytovací služby a pronájem majetku.
Organizace se prezentuje na webových stránkách www.vscbila.cz a na Facebooku.
V roce 2018 se VSCB nepodílela na žádných programech a projektech.

C. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové
organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
1.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření

Hospodaření organizace je v návaznosti na zřizovací listinu rozděleno do dvou oblastí, a to
hlavní činnost (výchovně vzdělávací aktivity škol se sídlem v MSK, vzdělávací akce zaměstnanců MSK,
sportovní činnosti SK a TJ se sídlem v MSK apod.) a doplňková činnost. Jejím účelem je využívání
volných kapacit organizace za účelem dosahování zisku, který je zdrojem přídělů do peněžních fondů.
Hlavní a doplňková činnost je účetně oddělena. Pro evidenci jednotlivých činností je
k syntetickým účtům vedena analytická evidence a evidence dle středisek.
Odepisování majetku je prováděno dle Zásad orgánů kraje, kterými byl stanoven způsob
odpisování dlouhodobého majetku a odpisové plány u příspěvkových organizací Moravskoslezského
kraje. Toto bylo schváleno radou kraje usnesením č. 50/3907 ze dne 26. 8. 2014 s účinností ode dne
1. 1. 2015.
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byly náklady a výnosy
časově rozlišeny a v rámci závěrkových operací bylo provedeno zaúčtování dohadných položek
na nevyúčtované dodávky.
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty z důvodu nepřekročení obratu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Náklady organizace činily v roce 2018 celkem
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

1 932 900,34 Kč,
1 250 107,10 Kč,
682 793,24 Kč.

Výnosy organizace činily v roce 2018 celkem
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

2 037 629,10 Kč,
1 250 107,10 Kč,
787 522,00 Kč.

Výsledek hospodaření organizace v roce 2018
z toho:
hlavní činnost
doplňková činnost

104 728,76 Kč,
0,00 Kč,
104 728,76 Kč.
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Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, navrhujeme převést zlepšený výsledek hospodaření ve výši 104 728,76 Kč do fondu
odměn a rezervního fondu v tomto rozdělení:
fond odměn
83 000,00 Kč (80 % zlepšeného výsledku hospodaření),
rezervní fond
21 728,76 Kč (20 % zlepšeného výsledku hospodaření).
Posílením fondu odměn vytvoří organizace rezervu pro období plánované rekonstrukce, kdy
bude omezen provoz při zachování pracovních poměrů kmenových zaměstnanců.

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti
Náklady
materiál

Hlavní činnost
Příspěvek MSK
Vlastní zdroje
104 729,09
32 857,90

Doplňková
činnost

Celkem

214 762,46

352 349,45

52 070,75

60 952,25

113 023,00

2 053,17

9 453,65

12 995,18

24 502,00

63 833,10

56 046,80

128 189,89

248 069,79

energie
neskladovatelné dodávky
prodané zboží
opravy
cestovné
služby
mzdové náklady

585 652,00

196 561,00

782 213,00

zákonné soc. pojištění

197 088,50

65 046,50

262 135,00

zákonné soc. náklady

20 313,24

3 216,86

23 530,10

jiné daně a poplatky

1 330,90

1 069,10

2 400,00

jiné soc. pojištění

jiné pokuty a penále
prodaný materiál
tvorba fondů
ostatní náklady z činnosti
odpisy dl. majetku

124 678,00

124 678,00

prodaný DHM
náklady z vyř. pohledávek
náklady z dr. dl. majetku
kurzové ztráty
daň z příjmů
CELKEM

1 099 678,00

150 429,10

1 250 107,10
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682 793,24

1 932 900,34

SPOTŘEBA MATERIÁLU
potraviny
pevná paliva
PHM, oleje a mazadla
kancelářský materiál
tonery
čistící a hygienické prostředky
materiál na opravy a údržbu
všeobecný materiál
CELKEM

Materiál

0%
0%

1%

0%

HČ
32 860,48
98 023,26
1 284,00
1 149,40

DČ
104 296,18
103 137,53
1 015,60

CELKEM
137 156,66
201 160,79
1 284,00
2 165,00

4 269,85
137 586,99

6 313,15
214 762,46

10 583,00
352 349,45

3%

potraviny

0%

paliva
PHM , oleje, mazadla
kancelářský materiál

39%

tonery
čistící a hygienické prostředky

57%

materiál na opravy a údržbu
všeobecný materiál

SPOTŘEBA ENERGIE
SPV, stočné
Teplo, TUV
Plyn
Elektrická energie
CELKEM

HČ
6 325,14

DČ
5 588,86

CELKEM
11 914,00

45 745,61
52 070,75

55 363,39
60 952,25

101 109,00
113 023,00

Energie

11%
SPV, stočné
teplo, TUV
plyn
elektrická energie

89%
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MZDOVÉ NÁKLADY
platy zaměstnanců – příspěvek MSK
ostatní platy z jiných zdrojů
OPPP (OON)
náhrady za DPN
CELKEM

HČ
558 162,00

DČ
158 335,00
35 718,00
2 508,00
196 561,00

27 490,00
585 652,00

CELKEM
558 162,00
158 335,00
63 208,00
2 508,00
782 213,00

mzdové náklady

8%

platy zaměstnanců - MSK
odstupné

20%

náhrady za DPN
ostatní platy

0%

OPPP (OON)

0%
72%

OSTATNÍ SLUŽBY
služby spojů (pošta, telefon, internet)
nájemné pozemků
revize
softwarové služby (upgrade, podpora, správa SW)
praní a čištění prádla
služby v oblasti BOZP a PO
deratizace, desinsekce
propagace, inzerce
ostatní všeobecné služby
CELKEM

HČ
2 943,53
2 086,80
20 976,50
16 255,11
5 513,20
5 781,50
36 101,20
242,00
29 980,06
119 879,90
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DČ
3 627,07
3 130,20
17 883,50
14 640,08
8 269,80
5 108,50
31 898,80
363,00
43 268,94
128 189,89

CELKEM
6 570,60
5 217,00
38 860,00
30 895,19
13 783,00
10 890,00
68 000,00
605,00
73 249,00
248 069,79

Služby
2%
3%

služby spojů
nájemné

16%

30%

revize
softwarové služby
12%

praní a čištění prádla
služby v oblasti BOZP a PO

0%

deratizace, desinsekce
6%

propagace, inzerce

4%

27%

ostatní všeobecné služby

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

výnosy za ubytování

Hlavní činnost
Příspěvek MSK
Vlastní zdroje
59 620,00

výnosy za stravování

90 809,10

Výnosy

Doplňková
činnost

Celkem

268 800,00

328 420,00

293 078,00

383 887,10

služby spojené s pronájmem

87 824,25

87 824,25

pronájem pozemků

52 368,50

52 368,50

pronájmy ostatní

85 451,25

85 451,25

výnosy z transferů
CELKEM

2.

1 099 678,00

1 099 678,00

1 099 678,00

150 429,10

1 250 107,10

787 522,00

2 037 629,10

Čerpání účelových dotací

Financování organizace je zajištěno kombinací dotací zřizovatele a příjmů z vlastní hlavní
a doplňkové činnosti. Hlavním ekonomickým cílem je vyrovnaný rozpočet.
Náklady organizace činily 1 933 tis. Kč, výnosy činily 2 038 tis. Kč. Hospodaření hlavní činnosti
bylo vyrovnané ve výši 1 250 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou na straně příjmů byl příspěvek
na provoz od zřizovatele ve výši 1 100 tis. Kč s účelovým určením na provozní náklady 975 tis. Kč
a účelové prostředky na odpisy hmotného a nehmotného majetku ve výši 125 tis. Kč.
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Příspěvky a dotace od zřizovatele:
o
o

ÚZ 1
ÚZ 205

Účelový
znak

Provozní náklady
Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Poskytnuto
k 31.12.2018

Ukazatel

Vráceno
v průběhu
roku

Skutečně
použito
k 31.12.2018

K vrácení za
rok 2018

1

Provozní náklady

975 000

0

975 000

0

205

Krytí odpisů DM

125 000

0

124 678

322

Poskytnuté prostředky byly použity na stanovený účel, stanovené ukazatele byly dodrženy.

3.

Mzdové náklady, průměrný plat
Organizace má zřizovatelem stanoveny závazné ukazatele v oblasti mzdových prostředků.
Průměrná hrubá mzda činí 25 209 Kč/úvazek/měsíc.

MZDOVÉ PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE:
o

ÚZ 1

Provozní náklady
administrativní zátěže
Prostředky větší
na platy
OPPP (OON)
Zákonné odvody
FKSP

558 162,00 Kč
27 490,00 Kč
197 088,50 Kč
11 163,24 Kč

LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ
Organizaci nebyl stanoven limit počtu zaměstnanců na rok 2018.

Plán DČ

Plán celkem

Skutečnost
HČ

Skutečnost
DČ

Skutečnost
celkem

Odchylka

Plnění plánu hospodaření

Plán HČ

4.

náklady

1 230 000

446 100

1 676 100

1 250 107,10

682 793,24

1 932 900,34

15,32

výnosy

1 230 000

600 000

1 830 000

1 250 107,10

787 522,00

2 037 629,10

11,35

Náklady:
o spotřeba materiálu – zvýšení oproti plánu o 33,97 % souvisí s vyšší spotřebou potravin
z důvodu vyššího počtu ubytovaných osob
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o

spotřeba neskladovatelných dodávek – snížení oproti plánu o 100 % ve výši 1 200 Kč souvisí
s neuskutečněným nákupem PB

o

opravy a udržování – nárůst oproti plánu o 145,02 % z důvodu provedení opravy nouzového
osvětlení a opravy v kotelně

o

cestovné – snížení oproti plánu o 100 % ve výši 2 tis. Kč z důvodu neuskutečnění pracovních
cest

o

ostatní služby – zvýšení oproti plánu o 138,53 % z důvodu pořízení softwarových služeb,
mimořádné deratizace a desinsekce, výmalby kuchyně a jídelny

o

mzdové náklady – zvýšení oproti plánu o 14,19 % z důvodu vyššího počtu zaměstnanců
zajišťujících ekonomický úsek a provoz

o

zákonné sociální pojištění – zvýšení oproti plánu o 16,82 %, nárůst souvisí s vyššími mzdovými
náklady

o

zákonné sociální náklady – zvýšení oproti plánu o 78,26 % souvisí s úhradou vstupních
prohlídek všech zaměstnanců

o

jiné daně a poplatky – zvýšení oproti plánu o 100 % souvisí s úhradou povinných poplatků
za přepis vozidla vyřízení živnostenských listů

o

ostatní náklady z činnosti – snížení oproti plánu o 100 % souvisí s neúčtováním o neuplatněné
dani z přidané hodnoty

o

náklady z drobného dlouhodobého majetku – snížení oproti plánu o 100 % souvisí
s neuskutečněním pořízení DDHM a DDNM

o

ostatní finanční náklady – snížení oproti plánu o 100 % souvisí s uzavřením smlouvy o vedení
běžného účtu bez poplatku

o

daň z příjmu – snížení oproti plánu o 100 % souvisí s uplatněním položky snižujícím základ
daně z příjmů právnických osob (§ 20 ZDP)

Výnosy:
o

výnosy z prodeje služeb – zvýšení oproti plánu o 32,25 % souvisí se zajištěním dalších pobytů
v ubytovacím zařízení a s uzavřením dalších nájemních smluv a s tím související prodej služeb

o

výnosy z pronájmu – nárůst o 10,26 % souvisí s uzavřením dalších nájemních smluv
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5.

Péče o spravovaný majetek

Dle zřizovací listiny č. ZL/364/2018 byl organizaci předán k hospodaření níže uvedený nemovitý
majetek:
a) budovy a stavby
Parc. č.

Čp/če

Způsob využití

Katastrální území

St. 1215, st. 1475

144

Občanská vybavenost

Bílá

St. 1354

Bez čp/če

Lesní hospodaření

Bílá

St. 1355

Bez čp/če

Jiná stavba

Bílá

St. 1356

Bez čp/če

Lesní hospodaření

Bílá

b) pozemky
Parc. č.

Výměra [m2]

Druh

Katastrální území

St. 1215

9721

Zastavěná plocha a nádvoří

Bílá

St. 1354

143

Zastavěná plocha a nádvoří

Bílá

St. 1355

308

Zastavěná plocha a nádvoří

Bílá

St. 1356

483

Zastavěná plocha a nádvoří

Bílá

3915/19

7717

Ostatní plocha

Bílá

3915/20

449

Ostatní plocha

Bílá

3915/45

177

Ostatní plocha

Bílá

Investiční činnost:
V roce 2018 nebyl v rámci investiční činnosti pořízen nový dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek a nebylo provedeno technické zhodnocení nemovitého a movitého majetku.

Údržba a opravy:
Opravy majetku organizace činily celkem
24 502,00 Kč
z toho:
opravy a údržba nemovitého majetku
24 502,00 Kč
opravy a údržba movitého majetku
0,00 Kč
opravy a údržba vozidel
0,00 Kč
Oprava a údržba nemovitého majetku – v částce 11,5 tis. Kč je zahrnuta oprava
elektroinstalace nouzového osvětlení v budově starého internátu a v částce 13 tis. Kč je oprava
elektroinstalace, výměna motoru odtahu zplodin vč. výměny ventilátoru v kotelně areálu.

Majetek a inventarizace majetku:
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, vše v platném znění, byla provedena periodická inventarizace
majetku a závazků ke dni 31. 12. 2018. Inventarizace byla provedena dle Plánu inventur Vzdělávacího
a sportovního centra, Bílá, příspěvkové organizace ze dne 20. 11. 2018. Byla provedena inventarizace
inventarizačních položek, tj. majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv. Označení inventurních
soupisů bylo provedeno podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu dle syntetických,
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analytických a podrozvahových účtů. Za každý syntetický účet byl vyhotoven inventarizační sumář, ve
kterém je uveden počet inventurních soupisů dle jednotlivých analytických účtů. Celkem bylo
vyhotoveno 36 inventarizačních sumářů a 54 inventurních soupisů.
Byl porovnán skutečný stav s účetním stavem a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Ke dni
4. 2. 2019 byla zpracována Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku
a závazků za rok 2018.

Svěření majetku k hospodaření:
Rozhodnutím Zastupitelstva kraje č. 9/1015 ze dne 13. 9. 2018 byla zřízena nová příspěvková
organizace kraje Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace a byl jí předán
k hospodaření nemovitý majetek včetně všech součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Bílá,
obec Bílá, za účelem převedení činností vykonávaných v areálu na adrese Bílá č. p. 144. Současně
došlo k předání movitého majetku.
Organizace eviduje tyto počty inventarizovaných položek majetku:
Název

Účetní cena [Kč]

Budovy a stavby
Inženýrské sítě
Samostatné movité věci
Dopravní prostředky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky – zastavěná plocha a nádvoří
Pozemky - ostatní
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
CELKEM

Položky [ks]

32 271 649,09

7

328 803,00

3

2 080 598,23

53

451 464,23

2

1 341 795,86

181

213 120,00

4

24 849,00

3

797 350,41

335

37 509 629,82

588

Pojistné události:
Rada kraje svým usnesením č. 102/7792 ze dne 7. 6. 2016 rozhodla o výběru pojistitele České
pojišťovny a.s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy na pojištění veškerého nemovitého a movitého
majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací na období 1. 7. 2016 –
30. 6. 2021.
Jedná se o tyto smlouvy:
o pojistná smlouva č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (pojištění
živelní vč. pojištění skel a pojištění vnitrostátní dopravy, pojištění odcizení, pojištění strojů,
pojištění elektronických zařízení a pojištění odpovědnosti),
o

pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 1903560217 - pojištění
odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel, havarijní pojištění včetně pojištění skel,
úrazu dopravovaných osob a pojištění asistence

Hlášení škodních událostí probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje. V průběhu roku 2018
neřešila organizace žádné škodní události.
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Pronájmy svěřeného majetku:
Organizace pronajímala v roce 2018 prostory v areálu organizace, a to nevyužité nebytové
prostory, garáže a pozemky.
Pronájem nemovitého majetku 2018
Nájemce

Účel nájmu

č.p.

parc.č.

Nemovitost
k.ú.

obec

Účinnost smlouvy
od
do

BESKYDY SPORT s.r.o.,
Olomouc

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

ČSAD Frýdek -Místek a.s.

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

Ing. Michal Doležal, Velká Polom

skladový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

31.12.2018

Barbora Dominiková, Havířov

skladový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

Hotel Ondrášův dvůr s.r.o., Bílá

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

31.12.2018

kancelář

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

Kubačáková Lenka, Staré Hamry
Jana Lapčíková
LESTEKA Beskydy,s.r.o.,Bílá

pozemek

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

LESTEKA Beskydy,s.r.o.,Bílá

garáž

1355

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

LESTEKA Beskydy,s.r.o.,Bílá

nebytový prostor

1355

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

LESTEKA Beskydy,s.r.o.,Bílá

kanceláře

1355

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

Ivo Líčeník,Valašské Meziříčí

nebytový prostor

SKI Vítkovice-Bílá, z.s., Bílá

144

pozemek

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

3915/19,
3915/20,
3915/45

Bílá

Bílá

1.11.2015

31.10.2025

Ing. Michaela Rašková Zelinková

skladový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

Ján Sémančík, Kriváň

nebytový prostor

144

1215

Bílá

Bílá

1.10.2018

30.9.2019

6.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
2018

Výnosy

Náklady

Výsledek
hospodaření

787 522,00

682 793,24

104 728,76

Vymezené okruhy doplňkové činnosti dle Přílohy č. 2 ke zřizovací listině ze dne 13. 9. 2018, a to:
1. Ubytovací služby
2. Hostinská činnost
3. Pronájem majetku
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
5. Reklamní činnost a marketing
6. Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí
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Doplňkové činnosti jsou účetně odděleny od hlavní činnosti a jsou vedeny na samostatných
hospodářských střediscích.
Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů:
o

Pronájem majetku – organizace pronajímá nemovitý i movitý majetek.
Materiál
Energie
Opravy
Služby
Mzdové náklady
Odvody, FKSP
Ostatní
Náklady celkem
Výnosy celkem
HV

o

37 785,52
15 849,81
1 857,20
21 486,68
64 188,00
22 254,76
142,50
163 564,47
225 644,00
62 079,53

Ubytovací služby – organizace poskytuje ubytovací služby, a to především školám na lyžařské
a adaptační kurzy, ozdravné pobyty dětí, sportovním spolkům na různá soustředění, letní
tábory apod.
Materiál
176 976,94
Energie
45 102,44
Opravy
11 137,98
Služby
106 703,21
Mzdové náklady
132 373,00
Odvody, FKSP
46 008,60
Ostatní
926,60
Náklady celkem
519 228,77
Výnosy celkem
561 878,00
HV
42 649,23

Ostatní doplňkové činnosti organizace neprovozovala z důvodu nezájmu ze strany odběratelů.

7.

Peněžní fondy

Organizace hospodaří s těmito peněžními fondy:
o Fond odměn
o Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
o Rezervní fond
o Fond reprodukce majetku, investiční fond (FRM, FI)
Peněžní fond
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
FRM, FI
CELKEM
15

SÚ
411
412
413
414
416

Stav k 1.1.2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav k 31.12.2018

0,00
13 745,00
0,00
0,00
124 678,00
138 423,00

o

Fond odměn – v průběhu roku 2018 nedošlo k tvorbě fondu.
Fond odměn
Počáteční stav k 1.1.2018
Tvorba fondu
Zdroje celkem
Použití fondu
Čerpání celkem
Konečný stav k 31.12.2018

Částka [Kč]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o

FKSP – čerpání fondu je upraveno Zásadami pro čerpání a tvorbu FKSP pro rok 2018. Tento
fond je finančně krytý.
FKSP
Částka [Kč]
Počáteční stav k 1.1.2018
0,00
Tvorba z mezd
14 380,10
Zdroje celkem
14 380,10
Použití fondu - stravování
635,10
- rekreace
0,00
- kultura, tělovýchova, sport
0,00
- peněžní a nepeněžní dary
0,00
Čerpání celkem
635,10
Konečný stav k 31.12.2018
13 745,00
o

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – v průběhu roku 2018 nedošlo
k tvorbě ze zlepšeného VH.
Rezervní fond ze zlepšeného VH
Částka [Kč]
Počáteční stav k 1.1.2018
0,00
Tvorba fondu
0,00
Zdroje celkem
0,00
Použití fondu
0,00
Čerpání celkem
0,00
Konečný stav k 31.12.2018
0,00
o

Rezervní fond z ostatních titulů – v průběhu roku 2018 nedošlo k tvorbě fondu.
Rezervní fond z ostatních titulů
Částka [Kč]
Počáteční stav k 1.1.2018
Peněžní dary účelové
Peněžní dary neúčelové
Zdroje celkem
Použití fondu – čerpání darů
Čerpání celkem
Konečný stav k 31.12.2018
o

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FRM, FI – byl tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku z rozpočtu zřizovatele. V roce
2018 nebyl tvořen z příjmů z prodeje DHM a investičním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele
a nedošlo k čerpání na investiční akce a financování oprav a údržby majetku. Fond je krytý
peněžními prostředky. Volné zdroje jsou rezervovány na použití v následujících letech
na finančně náročnější akce.
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FRM, FI
Počáteční stav k 1.1.2018
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Prodej svěřeného DHM
Zdroje celkem
Použití fondu – investiční akce
– opravy a údržba majetku
Čerpání celkem
Konečný stav k 31.12.2018

8.

Částka [Kč]
0,00
124 678,00
0,00
0,00
124 678,00
0,00
0,00
0,00
124 678,00

Pohledávky

Organizace eviduje pohledávky celkem ve výši 356 372,98 Kč.
SÚ
Název
311
Odběratelé
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
335
Pohledávky za zaměstnanci
341
Daň z příjmů
377
Ostatní krátkodobé pohledávky
381
Náklady příštích období
385
Příjmy příštích období
388
Dohadné účty aktivní
CELKEM krátkodobé pohledávky
CELKEM dlouhodobé pohledávky

Částka [Kč]
144 201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 338,98
210 833,00
0,00
356 372,98
0,00

o

pohledávky za odběrateli
pohledávky do lhůty splatnosti
128 434,00 Kč
pohledávky po lhůtě splatnosti
15 767,00 Kč
celkem
144 201,00 Kč
Pohledávky do lhůty splatnosti souvisí s běžným provozem. Pohledávky po lhůtě splatnosti
do 1 roku jsou v celkové výši 15 767,00 Kč, z toho po splatnosti do 30 dnů ve výši 15 767,00
Kč. V podrozvahové evidenci nejsou vedeny žádné pohledávky, organizace nevymáhá
pohledávky v soudním nebo exekučním řízení.

o

náklady příštích období
Jedná se o náklady uhrazené v roce 2018, které se týkají následujících období. Jsou to náklady
na doménu a webhosting.

o

příjmy příštích období
Jedná se o příjem za silvestrovský pobyt organizovaný cestovní kanceláří v celkové hodnotě
242 005 Kč, z toho příjem roku 2018 ve výši 210 833 Kč a roku 2019 ve výši 31 172 Kč.
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9.

Závazky

Organizace eviduje závazky celkem ve výši 917 758,65 Kč.
SÚ
Název
321
Dodavatelé
324
Krátkodobé přijaté zálohy
331
Zaměstnanci
336
Sociální pojištění
337
Zdravotní pojištění
342
Jiné přímé daně
374
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
378
Ostatní krátkodobé závazky
384
Výnosy příštích období
389
Dohadné účty pasivní
CELKEM krátkodobé závazky
CELKEM dlouhodobé závazky

Částka [Kč]
409 192,65
100 000,00
206 516,00
83 236,00
35 679,00
32 207,00
322,00
10 597,00
13 209,00
26 800,00
917 758,65
0,00

Vyčíslené závazky představují závazky z běžného provozu vůči dodavatelům. Záloha byla
přijata na silvestrovský pobyt od cestovní kanceláře. Významnou položku tvoří závazky vůči
zaměstnancům a institucím z titulu mezd. Své závazky organizace průběžně plní a dodržuje
předepsané lhůty splatnosti.

D.

Výsledky kontrol

VSC uplatňuje vnitřní kontrolní systém a provádění řídících kontrol v souladu s vnitřní směrnicí
Vnitřní kontrolní systém.
V roce 2018 neproběhla žádná finanční kontrola zřizovatele.

E.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Vzhledem k počtu zaměstnanců není organizace
povinna zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

F.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná informace.
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G.

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové
organizace se zprávou o činnosti

Všichni zaměstnanci organizace budou se zprávou o činnosti a plnění úkolů prokazatelně
seznámeni na společných poradách do konce dubna 2019.

H.

Závodní stravování zaměstnanců, zajištění stravování vč. doby prázdnin,
kalkulace výše stravného (cena oběda, příspěvek FKSP, náklady hrazené
strávníkem)

Závodní stravování zaměstnanců zajišťuje organizace ve vlastním stravovacím zařízení, a to
v jídelně na pracovišti Bílá. Zaměstnanci hradí za hlavní jídlo 25 Kč, příspěvek z FKSP činil 3,48 Kč.
Zaměstnanci pracující na DPP a DPČ hradili za hlavní jídlo 30 Kč.
Vzhledem k počtu zaměstnanců jsou obědy objednávány osobně u vedoucího provozu nejpozději
v den stravy do 8.00 hod. Odhlášky se provádí stejným způsobem, nejpozději v den stravy do 8.00
hod.

Počet odebrané stravy v roce 2018
HČ
DČ
Zaměstanci CELKEM
CELKEM
Odebraná strava
Odebraná strava
CELKEM
HČ
DČ
snídaně oběd večeře
obědy
snídaně obědy večeře
říjen
0
0
0
16
16
186
120
161
467
483
listopad
447
475
449
81
1452
67
73
69
209
1661
prosinec
0
0
0
73
73
1112
1015
1287
3414
3487
Celkem 7-12
1541
4090
5631
Měsíc

Závěr
Po vyhodnocení a provedení rozboru hospodaření za rok 2018 vyplývá, že přidělené finanční
prostředky pokrývají běžné potřeby organizace.
Naše příspěvková organizace zpracovala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové
organizace dle čl. 9 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem
nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, a to dle prováděcího předpisu Plánování a zpráva
o činnosti příspěvkové organizace.
Z uvedené zprávy vyplývá, že jsme se řídili příslušnými ustanoveními právních předpisů
vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem.

V Bílé dne 15. března 2019
Miroslav Novák
ředitel
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