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NÁZEV: 
 
Hodnocení ředitele PO Active-středisko volného času, příspěvková organizace, 
Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2019 
 
 

ANOTACE: 
 
PO Active-středisko volného času předkládá radě města hodnocení ředitele PO 
za rok 2019 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  
 

• bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active-středisko volného času, 
příspěvková organizace, Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou za rok 2019  
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Popis 

Active-SVČ předkládá radě  města hodnocení ředitele organizace za rok 2019 
 
Dopad do rozpočtu města 

Hodnocení ředitele PO Active nemá dopad do rozpočtu města 
 
 
 
Geneze případu 

• není 

 
Návrh usnesení 

Rada města po projednání  

• bere na vědomí hodnocení ředitele PO Active-středisko volného času, příspěvková 
organizace za rok 2019 

 
 
Doporučení předkladatele 

Předkladatel doporučuje vzít na vědomí  hodnocení ředitele PO Active-středisko volného 
času za rok 2019 
 
 
 
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 2019 ve výši 502 551 Kč, což je o 184 tis . vyšší než v předešlém 

roce. Rozpočet organizace je dodržován . 

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

opravy budov ve výši 274 tis . Kč . Jednalo se o opravy omítek a drobné opravy na budově a 

stavební práce na opravě hřiště 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 726 tis. Kč 

Ředitel aktivně spolupracoval s majetkovým odborem na přípravě investičních akcí "Pergola 

TZ Sklené" a "Rekonstrukce prodejny na kanceláře VZP na budově Horní 2". 

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

z doplňkové činnosti dosáhly v roce 2019 výše 1 007 tis. Kč (příjmy z Active clu bu, provoz 

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

tranferů na pořádání soutěží a dotací v celkovém objemu 6 324 tis. Kč 

V roce 2019 bylo podány 4 grantové žádosti na Kraj Vysočina, schváleno byly 3 granty ve výši 

402 tis. Kč. 

Od Úřadu práce jsme obdrželi dotaci na nové zaměstnance ve výši 277 tis . Kč 

V rámci transferů na pořádání soutěží obdrželo Active-SVČ z MŠMT ČR dotaci 1 685 tis. Kč 

V rámci projektu MŠMT ČR Šablony ll obdrželo Active-SVČ dotaci 3 944 tis. Kč 

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

113 tis. Kč z MŠMT v rámci projektu "Můj klub" dotaci 180 tis. Kč 

ld. V rámci financování roku 2019 nebyly požity fondy 

le. Finanční řízení a plnění finančního plánu je dodržováno 

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 502 551 Kč a to především 

díky nárůstu výnosů ze školného a transferů. Nárůst výnosů oproti roku 2018 je 3 447 tis . Kč 

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

5,44% příjmů organizace. Převážná část příspěvku ve výši 700 tis. Kč byla použita na úhradu 

nájemného z budov Městu Žďár nad Sázavou. Celkové výnosy organizace dosáhly výše 

20 254 tis. Kč  



Příloha č. 1 

Hodnocení ředitele/ředitelky školy a školských organizací, příspěvkových organizací zřizovaných městem Žd'ár nad Sázavou 
-

Hodnocená 
Stav Stav k Hodnotitel 

oblast 
Hodnocená kritéria k 1.1. Opatření 31. 12. RM/OŠKSM Dílčí body 

1. Ekonomika a) Hospodárné, účelné a efektivní ANO/NE ANO doloženo 
a vynakládání finančních prostředků NEpředloženo vysvětlení 

hospodaření příspěvkové organizace, dodržování 
organizace schváleného rozpočtu 

b) Péče o svěřený majetek. ANO/NE ANO doloženo, 
NEpředloženo vysvětlení 

c) Zapojení dalších finančních zdrojů 
(doplňková činnost, sponzorské 

ANO/NE dary). ANO - doložena obdržená 
Počet žádostí /přidělené dotace, 
dary od třetích stran (krai, ČR, EU) 

částka 

d) Využívání fondů příspěvkové ANO/NE ANO doloženo, 
organizace. NEpředloženo vysvětlení 

e) Finanční řízení a plnění finančního Dodržení plánů příjmů a 
plánu ANO/ výdajů 

NE 

f) Snížení nákladů/úspory ANO/NE Předložit soubor opatření 
g) Hospodářský výsledek (kladný) ANO/NE Doložit kladný HV 
h) Dodržení příspěvku zřizovatele při ANO/NE Dodržet schválený rozpočet 

stávajícím rozsahu činností 
Váha hodnocené oblasti 1 00 % 
(koeficient 3, 125) -- --- - -- ----- - -----

Souhrnné bodové ohodnocení 
Oblast Body % 

celkem Hodnocení Koeficient 
Ekonomika a hospodaření organizace 

Celkem --




