Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov

Zpráva o hospodaření organizace k 31. 12. 2013
1. Základní údaje o organizaci
Název: Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Sídlo: Bezručova 585, 749 01 Vítkov
IČ: 732 14 82
Zastoupen:

Ing. Šárkou Medunovou, ředitelkou a zároveň statutárním orgánem

Zřizovatel:

Město Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
IČ: 00300870

ID DS:

47p888q

web: www.svc-vitkov.cz

Zřizovací listina: Vydána usnesením zastupitelstva Města Vítkova č. j. 375/9 ze dne
31. 8. 2011, ve znění dodatku č. 1 schváleného zasedáním zastupitelstva Města Vítkova ze
dne 20. 2. 2013, pod č. j. 845/20.
Pobočky:
- Turistická základna Klokočov, č. 97 Klokočov u Vítkova, 747 47
- Sportovní areál, Husova 653, 749 01 Vítkov
- NZDM Tunnel, Dělnická 746, 749 01 Vítkov

Zápis do rejstříku škol:
SVČ Vítkov, p.o. je zařazeno do sítě škol a školských zařízení v souladu s § 143 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí
KÚ MSK, pod č. j. 197671/2011, spis. zn. ŠMS/51956/2011/Řez
Den zápisu do rejstříku:
Den zahájení činnosti:
Identifikátor:
IZO:

22. 11. 2011
01. 01. 2012
691 003 513
181 032 651

Zápis do obchodního rejstříku:
SVČ Vítkov, p.o. je zapsáno do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu
Pr, vložce číslo 1114.
Den vzniku: 01. 01. 2012
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Registrace sociální služby dle § 65 zák. č. 180/2006 Sb., o sociálních službách:
SVČ Vítkov, p.o. je registrováno u MSK č.j. MSK 149414/2013,
SOC/35646/2013/Hlu.
Začátek poskytování služby: 6. 3. 2013
Identifikátor:
643 41 77

sp.

zn.

2. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených zastupitelstvem
města
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace má pro rok 2013 stanoveny tyto
závazné ukazatele:
Za středisko volného času:
Příspěvek zřizovatele celkem:
z toho:
na provoz
na nákup kol a opravy elektriky
mimořádné opravy (revitalizace objektu SVČ)
na opravu střechy a termoventilů
dotace na podporu volnočasových aktivit
dotace ME Brno - ZÚ mažoretky
dotace na zhotovení střelnice
na odpisy
odvod z odpisů k 31.12.2013

Plán
660 000,- Kč

Skutečnost
1 138 000,- Kč

660 000,- Kč

557 862,- Kč
117 000,- Kč
74 000,- Kč
250 000,- Kč
20 000,- Kč
5 100,- Kč
12 000,- Kč
102 138,- Kč
102 138,- Kč

89 484,- Kč
89 484,- Kč

Za sportovní areál:
Příspěvek zřizovatele celkem:
z toho:
na provoz
na odpisy
odvod z odpisů

Plán
460 000,- Kč

Skutečnost
473 654,- Kč

460 000,- Kč

460 000,- Kč
13 654,- Kč
13 654,- Kč

Přehled – celkem výnosy a náklady za organizaci v roce 2013
Středisko volného času:
Příspěvky – zřizovatel
Tržby za vlastní výkony
Tržby NZDM

Výnosy:
1 138 100,00
715 510,70
429 861,91

Náklady:
1 138 100,00
692 096,22
429 861,91
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Dotace ÚP na mzdy
Dotace SR – mzdy
Sportovní areál:
Příspěvky zřizovatel
Převody z vybraných nájmů
Celkem za organizaci:

353 407,00
2 550 000,00

353 407,00
2 550 000,00

473 654,00
152 468,00

646 400,79

5 813 001,61 Kč

Hospodářský výsledek za organizaci:

5 809 865,92 Kč
3 135,69 Kč

3. Informace o potřebné údržbě a opravě majetku
V průběhu roku 2013 byly z příspěvku na provoz v rámci oprav a údržby prováděny nutné
opravy a údržba.
Středisko:
Opravy a údržba
419 969,60 Kč
Revize
9 896,80 Kč
TZ Klokočov:
Opravy a údržba
18 876,00 Kč
Sokolovna:
Opravy a údržba
32 194,90 Kč
Revize
17 598,90 Kč
Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, sportovního areálu a NZDM byl
v roce 2013 pořízen majetek v celkové hodnotě 438 012,- Kč.

4. Zhodnocení doplňkové činnosti
Doplňková činnost v roce 2013 nebyla provozována.

5. Výsledky kontrol organizace
V roce 2013 byly provedeny tyto kontroly:
1. Veřejnosprávní kontrola podle § 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.
Veřejnosprávní kontrolou využívání finančních prostředků státního rozpočtu nebylo
zjištěno porušení právních předpisů.
2. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
Opatření k nápravě nebylo uloženo.
3. Kontrola sociálních služeb financovaných z IP „Optimalizace sítě služeb sociální
prevence v Moravskoslezském kraji“.
Kontrolované doklady splnily doložitelnost vykazovaných údajů ve všech bodech.
Bylo uloženo nápravné opatření týkající se umístění informační tabulky o
financování projektu – povinná publicita. Tato tabulka byla odcizena, následně
v termínu realizace plnění nápravného opatření nově naistalována.

6. Krátká informace o činnosti v oblasti poskytování informací
V souladu s § 8 odst.2 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, informuje naše organizace k 31.12.2013 o své činnosti v oblasti
poskytování informací podle tohoto zákona.
Počet podaných žádostí o informace za rok 2013: 0
Ústní žádosti o poskytování informací (osobně i telefonicky) byly vyřizovány ihned.
Úhrady celkem za poskytování informací: 0
Zveřejňování informací o činnosti SVČ bylo prováděno s využitím informační nástěnky a
vitríny v prostorách SVČ, prostřednictvím Městského zpravodaje v tištěné podobě a v
elektronické podobě na webových stránkách SVČ.

7. Informace o získaných dotacích
MSK:
Projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.
Částka: 1.474.000,- Kč
OP LZ:
Projektu „ Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací“.
V roce 2013 podpořeno celkem pracovních míst: 4
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Název pracovních profesí:

Asistent (12 měsíců)
Údržbář školského zařízení a okolí (12 měsíců)
Údržbář sportovního areálu (6 měsíců)
Pracovník v sociálních službách (6 měsíců)
Maximální příspěvek na 1 zaměstnance / měsíc: 15.000,- Kč
Nadace O2 Think Big:
Regionální hodnotící komise programu Think Big Nadace O2 podpořila projekt iniciativní
skupiny klientů NZDM Tunnel částkou 68 946,-.
DDM Vratimov:
Jsme partnery projektu „Média do škol“, který realizuje DDM Vratimov, p. o. z prostředků
OP VK, pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.24/02.0144. Výše finanční podpory z veřejných
prostředků na projekt: 2.725.477,76 Kč, SVČ Vítkov, p.o. budou hrazeny z projektu dvouleté
vzdělávací aktivity.
Sponzoři:
- Nákup trampolíny, která bude trvale zabudována v areálu Střediska na jaře roku 2014
- Nákup sladkostí a odměn pro děti a žáky
- Podpora programu Vítkovské lávky
- Sleva na nákup sportovních pomůcek z fy inSPORTline
- Dotování činnosti mažoretek fy inSPORTline

8. Stručný přehled k pohledávkám po lhůtě splatnosti
Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti.

9. Čerpání a tvorba odpisů PO
V rámci rozpočtu zřizovatele na provoz a údržbu byly organizaci přiděleny finanční
prostředky na pokrytí odpisů investičního majetku v celkové výši 103 138,- Kč.
K 31. 12. 2013 byly odvedeny z investičního fondu SVČ zřizovateli finanční prostředky ve
výši 115 792,- Kč. Zvýšený odpis vznikl technickým zhodnocením budovy a plotu SVČ
Vítkov. Vyšší náklady na odpisy byly pokryty z provozních prostředků.
.
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10. Počet zaměstnanců, průměrná mzda

Pedagogičtí zaměstnanci celkem
z toho interní
z toho externí
z toho dobrovolníci ZÚ
z toho DPP a) táborová činnost
b) ZÚ
Provozní zaměstnanci celkem
z toho interní a) Středisko
b) Klokočov
c) Sokolovna
z toho VPP
Zaměstnanci NZDM Tunnel
z toho interní
z toho DPP
Zaměstnanci celkem

Ped.zam. interní
Nepedagogičtí
zaměstnanci
Zaměstnanci ze SR
Ped.zam.externí ze SR
NZDM z vl. zdrojů
VPP z ÚP
CELKEM

Fyzický počet
osob
43
5
23
7
11
2
11
4
2
2
3
4
1
3
58

Přepočt.počet zaměst.
4,581
5,163
9,744
1,56
1,3
3
15,604

Prům. hrubá mzda
23 555,- Kč
15 387,- Kč
19 227,- Kč
60,- Kč / hodina
6 580,- Kč
11 300,- Kč
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11. Zájmová činnosti pravidelná
Zájmová činnost probíhala v I. pololetí ve 31 zájmových útvarech s celkovým počtem 313
žáků, v II. pololetí také ve 32 zájmových útvarech s celkovým počtem 327 žáků, což je o 35
žáků více oproti plánu na školní rok 2012/13.

Činnost probíhala ve čtyřech odděleních:
1. Sportovní odd.:
Plán: 6 ZÚ s počtem 36 žáků
Skutečnost: 6 ZÚ s počtem 42 žáků z toho 5 dětí z MŠ
Druhy ZÚ: Turistický oddíl, Tenis pro začátečníky, Tenis pro pokročilé, Basketbal
chlapci, Stolní tenis, Lezení na umělé stěně.
Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 3 210 žákohodin (dále jen
ŽKH).
2. Odd. kopané:
Plán: 7 ZÚ s počtem 112 žáků
Skutečnost: 10 ZÚ s počtem 130 žáků
Druhy ZÚ: Kopaná přípravka I, II, III, Kopaná mladší dorost, Kopaná starší dorost,
Florbal mladší, Florbal starší, Disko Dance starší a mladší, Romský taneční.
Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 11 344 ŽKH.
3. Estetické odd.:
Plán: 11 ZÚ s počtem 80 žáků
Skutečnost: 9 ZÚ s počtem 98 žáků, z toho 16 dětí z MŠ, pro malý zájem nebyl
otevřen šachový kroužek, ZÚ Disco Dance byl převeden pod odd. kopané
Druhy ZÚ: Keramika Větřkovice, Malý výtvarník pro děti z MŠ, Keramika,
Mažoretky mladší, střední, starší, Výroba šperků, Divadelní, Disco dance mladší – od
pololetí převeden pod odd. kopané, Klub KaMeRa.
Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 6 170 ŽKH.
4. Přírodovědné a technické odd.:
Plán: 8 ZÚ s počtem 64 žáků
Skutečnost: 7 ZÚ s počtem 57 žáků, pro malý zájem nebyl otevřen kroužek
astronomie.
Druhy ZÚ: Automodelář I, II, III, Modelář Větřkovice, Robotika, Střelecký, Rybářský.
Zájmová činnost ve sportovním oddělení vyprodukovala 4 244 ŽKH.
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12. Zájmová činnost nepravidelná
Do zájmové činnosti nepravidelné řadíme veškerou činnost, mimo činnost pravidelné tzn.
organizování a spoluorganizování akcí pro děti, mládež i dospělé, příměstských táborů,
víkendových pobytů, sportovních soustředění, výletů, organizování dílen, městských akcí.
Celkem jsme za šk. rok 2012/13 uspořádali 505 akcí s celkovým počtem 17.883 účastníků.
V minulém školním roce jsme uspořádali celkem 442 akcí s celkovým počtem 18.833
účastníků.

Počet akcí nepravidelné (příležitostné) zájmové činnosti
Počty akcí
z toho So + Ne
Počet účastníků
Z toho So + Ne
návštěvnost na 1
akci
ŽKH

šk. rok 2012/13
442
89
18 833
5 201
42,06

šk. rok 2013/14
505
109
17 883
4 100
35,41

79 917

71 522

Rozdíl
+ 63
+ 20
- 950
- 1 101
- 6,65
-

8 395

Z výše uvedených čísel vyplývá, že se každoročně snažíme o organizování nových akcí, což
však v konečném důsledku nemusí znamenat více ŽKH. V roce 2012/13 jsme připravili o 63
akcí více, i když jsme se celoročně potýkali s absencí jednoho zaměstnance z důvodu
nemocenské (Býma, Dlouhá), poklesl návštěvnosti na námi organizovaných akcích o 6,65
účastníka na akci byl ovlivněn právě neúčastí dvou dlouholetých pracovníků na svých
pravidelných akcích a neustálým bojem o žáky na volnočasových aktivitách ( organizování
akcí stejného typu, organizování akcí školami, které náleží organizovat SVČ Vítkov, p.o.).
K navýšení nepravidelné zájmové činnosti výrazně přispívá otevření SVČ Vítkov, p.o. o
prázdninách, kdy máme denně otevřeno od 8,00 do 19,00 hodin, děti, žáci i široká veřejnost
má možnost využít náš areál a navštívit akce, které o prázdninách organizujeme (turnaje,
soutěže, turistické výlety, cvičení zumby, příměstské tábory a další).
Spontánní činnost
Aktivity spontánní činnosti probíhají v odpoledních a večerních hodinách. Nabídka této
činnosti je podřízena zájmu účastníků, kteří využívají v zimních měsících hlavně aktivity
v klubovnách a měsících letních, aktivity na víceúčelovém hřišti. K podpoře aktivit
v klubovnách byly v uplynulém školním roce pořízeny nové herní prvky – deskové hry, stolní
fotbálek, víceúčelový herní stůl, x-box.
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12.1 Soutěže a přehlídky
Nově se do soutěží zapojují fotbalová družstva, která nás prokazatelně kladně reprezentují a
dosahují postupových výsledků. Totéž platí o ZÚ mažoretek a automodelářů, kteří naši
organizaci již dlouhodobě reprezentují na celorepublikových soutěžích, mažoretky dosáhly
v loňském roce i na kvalifikaci na Mistrovství Evropy ve Francii, následně se účastnily i
Mistrovství Evropy v Brně. Automodeláři letos svépomocně vybudovali na Turistické
základně v Klokočově nové zázemí pro konání soutěží automodelářů, prodloužili závodní trať
a díky tomu se mohlo v Klokočově odehrát Mistrovství České republiky, kde nás úspěšně
reprezentoval Lukáš Raus, který obsadil první místo.

12.2 Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem mimo místo, kde SVČ
vykonává činnost školského zařízení
Ve školním roce 2012/13 jsme uspořádali celkem 26 vícedenních akcí spojeným s pobytem
mimo Vítkov, celkem se jich zúčastnilo 373 účastníků, tyto akce organizaci vydělaly 18 047
ŽKH, což je o 2 765 ŽKH méně, než v loňském roce.
Opět lze hovořit o menším zájmu z pohledu žáků a rodičů o pobytové akce, a to z důvodu
finančních. Pobytové akce (tábory) jsou v současné době i méně vyhledávány dětmi, které
musí být na táboře alespoň částečně samostatné a nemají kontakt s vymoženostmi dnešní
doby. Proto budeme opět v příštím školním roce navyšovat počty příměstských táborů.

13. Otevření NZDM Tunnel
Od března letošního roku provozuje SVČ Vítkov, p.o. Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Tunnel ve věku od 15 do 26 let. Tunnel však stále více navštěvují děti mladší, a to i
od 6 let věku, budeme tudíž do budoucna usilovat o příspěvek MPSV ČR na mzdu
zaměstnance, který by se věnovat výhradně této věkové skupině.
Poslání NZDM Tunnel
Posláním NZDM Tunnel je vytvářet prostor bezpečí a důvěry pro děti a dospívající mládež
ve věku od 15 do 26 let ve Vítkově a blízkém okolí. Tento prostor funguje jako místo
k setkávání s kamarády, k trávení volného času, prostor pro využití a vyzkoušení všech
nabízených činností aktivit a her, kde je možnost uplatnit i své vlastní nápady. Také jako
místo, kam si mohou přijít popovídat s dospělým, který jim naslouchá, kde mohou požádat
o radu i o pomoc, kde násilí a agrese nemá místo.

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Cíle
Hlavním cílem práce v NZDM Tunnel je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži
z Vítkova a okolí odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích
a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Snažíme se respektovat jejich potřeby a zájmy
a vhodně volenými činnostmi a aktivitami se pokoušíme zvyšovat jejich společenskou
a vědomostní i kulturní úroveň.
Smysluplným trávením volného času usilujeme o minimalizaci rizik sociálně patologických
jevů, se kterými tyto děti přicházejí často do styku. Motivujeme je k úsilí po změně ve
způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci
a podporujeme je a snažíme se jim pomoci v udržení pozitivních změn.
Za období od března do prosince 2013 evidujeme 2019 kontaktů, 380 intervencí.
Počet klientů celkem: 172 (z toho 108 muži a 64 ženy > 62,79%/37,21%)
z toho děti pod 15 let: 33 (z toho 18 muži a 15 ženy > 54,55%/45,45%)
Normativně požadováno průměrně 30 Intervencí/měsíc > skutečnost prům. 38 Int./měsíc.
Normativně požadováno průměrně 170 Kontaktů/měsíc > skutečnost prům. 202 Kont/měsíc.

14. Sportovní areál Vítkov
K 1. 7. 2013 jsme převzali do užívání sportovní areál ve Vítkově. Za první bylo hospodaření
ukončeno ztrátou ve výši 20278,79 a to z důvodu intenzivní údržby a obnovy trávní plochy na
fotbalovém hřišti, oprav šaten tribuny a dalších jiných oprav v celém sportovním areálu,
včetně dvou oprav malého traktoru, který využíváme ke kosení trávy na hřišti a větších
trávních ploch.
Celkově je sportovní areál ve špatném a zastaralém stavu a v následném období bude potřeba
celková revitalizace s cílem rozšíření nabídky volnočasového (hlavně sportovního) vyžití
nejen dětí a mládeže, ale také dospělých a seniorů. Revitalizace sportovního areálu by měla
být společně s volnočasovými aktivitami nastavena jako jedna z prioritních záležitostí
z pohledu Města Vítkova, poněvadž pokud místním lidem nenabídneme možnost realizace
přímo ve městě, budou stále odcházet pryč. Zajištění pracovních příležitostí a volnočasového
vyžití je vždy pro občany nejdůležitější otázkou v rozhodování, zda v dané obci zůstat či ne.

15. Spolupráce s jinými organizacemi
Ve školním roce 2012/13 jsme spolupracovali na některých volnočasových aktivitách se
základními školami ve Vítkově a to hlavně v oblasti spolupráce se školními
družinami(sportovní turnaje, soutěže), dobře se rozvíjí spolupráce se ZŠ speciální na nám.
Jana Zajíce, která u nás pořádá mnoho soutěžních akcí na víceúčelovém hřišti a v areálu
zahrady.

Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace
Bezručova 585, 749 01 Vítkov
Výborná spolupráce s místní organizací hasičského sboru vyústila k otevření zájmového
útvaru mladých hasičů pod SVČ Vítkov, p. o. od září 2013. Hasičský sbor se pravidelně
zúčastňuje našich akcí, pomáhá nám profesionálním přístupem obohatit program našich akcí.
Úspěšně spolupracujeme již druhým rokem s Technickými službami Města Vítkova na
organizování celoměstské akce Vítkovská lávka. Letošní návštěvnost byla ovlivněna
posunutím termínu, avšak minimálně, návštěvnost (815 evidovaných osob) je srovnatelná
s loňským rokem.

16. Čerpání finančních prostředků určených na další vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP) v roce 2013
V roce 2013 bylo na služby školení a vzdělávání - DVPP čerpáno 3 243,- Kč. Převážná část
kurzů a seminářů byla bezplatná, financování bylo zajištěno pořádajícími organizacemi.

17. Tabulková část
viz příloha tabulek
1. Plnění finančního plánu PO
1a. Hospodaření středisek
2. Plnění finančního plánu – hlavní a doplňková činnost
4. Plán tvorby a čerpání fondů
5. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti /není/
6. Účetní závěrka
7. Výkaz zisku a ztráty
8. Příloha účetní závěrky

Zpracovala: Reisnerová, Medunová

Schválila:

Ing. Šárka Medunová, v.r.
ředitelka SVČ Vítkov, p.o.

