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Popis 
Active-SVČ předkládá radě města hodnocení ředitele organizace za rok 2018 

Geneze případu 
• není 

Návrh řešení 

Návrh usnesení 
Rada města po projednání 

• bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active-středisko volného času , příspěvková 
organizace za rok 2018 

Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje vzít na vědomí hodnocení ředitele PO Active-středisko volného 
času za rok 2018 

Stanoviska 



Active-středisko volného času, příspěvková organizace 

Věc: Hodnocení ředitele PO Active-SVČ 

Příloha č. 1 

la. Active-SVČ hospodárně a účelně využívá finanční prostředky, což dokazuje kladný 

hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 317 837 Kč. Rozpočet organizace je dodržován. 

lb. O svěřený majetek je řádně pečováno, z vlastních finančních zdrojů byly realizovány 

opravy budov ve výši 452 tis. Kč a opravy majetku z rezervního fondu ve výši 60 tis. Kč 

Jednalo se o opravy omítek, koupelen a malování na turistické chatě Sklené a dále drobné 

opravy na budovách Dolní 3 a Horní 2. 

V rámci rozpočtu organizace bylo realizováno zakoupení drobného dlouhodobého majetku 

ve výši 420 tis. Kč 

Ředitel aktivně spolupracoval s majetkovým odborem a firmou Konig na přípravě a realizaci 

zateplení budovy turistické chaty Sklené. 

lc. Active zapojuje do financování organizace příjmy z doplňkové činnosti. Příjmy 

z doplňkové činnosti dosáhly v roce 2018 výše 1 003 tis. Kč (příjmy z Active clu bu, provoz 

bufetů, provoz turistické chaty Sklené). Dále jsou do financování zapojeny příjmy z grantů a 

tranferů na pořádání soutěží. V roce 2018 bylo podány 4 grantové žádostí na Kraj Vysočina, 

schváleno byly 2 granty ve výši 145 tis. Kč. 

V rámci tra nsferů na pořádání soutěž í obdrže lo Active-SVČ 388 t is. 

Na činnost Školního sportovního klubu při Active-SVČ jsme obdrželi z kraje dotaci ve výši 

102 tis. Kč 

ld. V rámci financování roku 2018 byly požity tyto fondy: 

Rezervní fond ve výši 60 tis. Kč na opravu omítek na turistické chatě Sklené 

le. Finanční řízení Croseus je plně využíváno, procento chyb činí 1,17% 

lf. Snížení nákladů- v rámci nákupů materiálu a služeb je prováděno poptávkové a výběrové 

řízení. Nejvyšší provozní náklady představují náklady na topení. Zde se daří velké úspory díky 

systému řízení topení v jednotlivých učebnách a cvičebních sálech dle aktuálního rozvrhu

aktualizace každý týden. Týká se budov Horní 2 a Dolní 3. 

lg. Active-SVČ dosáhlo kladného hospodářského výsledku ve výši 317 837 Kč a to především 

díky nárůstu výnosů ze školného a transferů. Nárůst příjmů oproti roku 2017 je 615 tis. Kč 

lh. Příspěvek zřizovatele ve výši 1102 tis. Kč byl vyčerpán dle plánovaného rozpočtu a tvořil 

6,60% příjmů organizace. Převážná část příspěvku ve výši 800 tis . Kč byla použita na úhradu 

nájemného z budov Městu Žďár nad Sázavou. Celkové příjmy organizace dosáhly výše 16 708 

tis. Kč 




