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I. Úvodní část 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je mimoškolní zařízení, nabízející služby 

v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty, pro širokou veřejnost. Svou činností přináší užitek 

dětem, mládeži i dospělým a naplňuje potřeby a trendy. 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je příspěvkovou organizací. 

Zřizovatelem SVČ je od 1.1.2005 Město Hulín. 

Hlavní činností zařízení je pravidelné zájmové vzdělávání v kroužcích, příležitostná víkendová, 

spontánní a rekreační činnost nejen o hlavních a vedlejších prázdninách. 

Dle statistického výkazu je registrováno v pravidelné činnosti zařízení ve školním roce 

2019/2020 494 účastníků. Táborové a rekreační činnosti se v průběhu roku účastnilo 196         

klientů. 

V zařízení pracovali 3  pedagogické pracovnice na celý úvazek (v období 1-7/2019) 

                                 3,3, pedagogické pracovnice na celý úvazek (v období 9-12/2019) 

                                  0,4 asistent pedagoga - registrační číslo projektu-                                                                                                                  

                                           CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. 

                                      1 pracovnice na úklid na zkrácený úvazek. 

Na provozu kroužků se spolupodílí 7 externích pracovníků. 

 

Rekreační středisko ONDRÁŠ 

Předmětem činnosti je kromě výše uvedeného i pronájem a správa nebytových prostor v RS 

Ondráš Rajnochovice. Během školních prázdnin slouží RS Ondráš k rekreačním a zotavovacím, 

táborovým akcím pro děti a mládež a sportovním a zájmovým útvarům. Dále o víkendech je 

RS Ondráš pronajímám i fyzickým osobám, sportovním spolkům, na výlety pro děti. Během 

roku dochází za pomoci Města Hulína k pravidelné údržbě a opravám na tomto zařízení. 

 

Projekty EU 

SVČ Hulín, p.o. realizuje projekt – Šablony, registrační číslo projektu – 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ. 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU. Cílem a výsledkem projektu je: 

personální podpora, podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, podpora 

zájmových a rozvojových aktivit SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností. 

Projekt byl zahájen 1.3.2019 a realizace projektu bude ukončena 28.2.2021, doba trvání 

projektu je 24 měsíců. 

 



Činnost pravidelná 

V SVČ Hulín bylo v roce 2019 vedeno 13 zájmových útvarů a v nich k  30. 6. 2019 bylo 

registrovaných 494 účastníků. Během roku 2019 byla určena tato činnost nejen dětem a 

mládeži z Hulína, ale byla nabídnuta široké veřejnosti v regionu. 

V rámci pravidelné činnosti nabízíme širokou škálu kroužků s různým zaměřením jako např. 

výtvarné, technické, sportovní, hudebně – taneční. Mezi každoročně otevírané kroužky patří 

již tradičně Keramika a Kuchtík, u nichž díky velkému zájmu otevíráme vždy po dvou skupinách. 

Pro mladé vědce a nadšence techniky nabízíme kroužek Debrujár. Na podzim 2019 jsme se 

úspěšně zúčastnili přehlídky Mladý vědec v Olomouci, kde jsme reprezentovali město Hulín. 

V rámci Keramiky zase každoročně vyrábíme vánoční dárečky, kterými jsme obdarovali místní 

seniory a byly rozdávány při nedělních akcích na náměstí v Hulíně. Každý rok se snažíme naši 

nabídku zájmových útvarů obohatit o nové. Od září 2019 nově otevíráme kroužek 

Trampolínek, který taktéž díky velkému zájmu nabízíme ve dvou skupinách. Pro nejmenší děti 

a maminky tu máme klub Oskárek, který nabízí mnoho podnětů pro správný rozvoj dítěte. 

Místním folklorem se zabývá kroužek Hulíňáček, který svým tanečním a hudebním 

vystoupením pravidelně obohacuje akce, jako Zdobení vánočního stromečku, Hulínské hody, 

Hanácký den na hanáckém náměstí v Kroměříži a Oblastní přehlídka dětských hanáckých 

souborů Roztančená Haná v Kroměříži. Dalším velmi oblíbeným zájmovým útvarem je Dívčí 

klub, který pravidelně otevíráme ve dvou skupinách. Sportovní klub MXM, který se těší čím dál 

větší oblibě velmi aktivně reprezentuje Hulín v celé české republice. V rámci Šablon II. 

nabízíme klub Deskových her a projektové dny v SVČ s různými zaměřeními s odborníky 

z praxe(věda a technika, přírodověda, umění, kultura, atd..). 

Celkem bylo organizováno 96 akcí, na kterých jsme přivítali 7481 účastníků.  

Při pořádání akcí úzce spolupracujeme s MKC, SDH, MŠ, ZŠ a Městem Hulín.  Příprava na tyto 

akce je mnohdy náročná, ovšem za pomoci dobrovolných pracovníků a instruktorů se výsledky 

dostavují, o čemž svědčí vysoká účast a návštěvnost. Čtyřikrát do roka připravujeme keramické 

dílny pro děti z MŠ Míškovice. 

 

Stručný popis nejvýznamnějších příležitostných akcí 

Leden 

VANDRÁČEK V KULICHU je akce pořádaná v zimním období. Pro účastníky je připravená trasa 

vedoucí okolo školy, koupaliště, parku. Start i cíl jsou v Klubíčku. Po cestě čekají na účastníky 

otázky, které zodpovídají rodiče i děti. Své odpovědi zaznamenávají do archu. V cíli na všechny 

čeká malé občerstvení, opékání špekáčků, diplom pro děti a odznáček na památku. Akce je 

mezi dětmi i dospělými velmi oblíbená a každoročně se těšíme hojnému počtu účastníků.  

KARNEVAL je akcí, na které se podílíme spolu s MKC Hulín. Každý rok je pro děti připraven 

velmi veselý a zábavný program. Na tuto akci přispíváme i bohatými cenami do tomboly. 

 

Mimo tyto hlavní akce pořádáme v měsíci lednu dílničku, kdy vyrábíme krmítka pro ptáčky. 

Připravujeme odpoledne s hlavolamy. Pravidelně k nám chodí děti z MŠ Hulín, kdy si společně 



vyrábíme, povídáme a sledujeme pohádku. Na konci měsíce v rámci pololetních prázdnin 

máme pro děti připravený program formou výletu. 

 

Únor 

 

VESELÉ ZOUBKY – projektový den, který pořádáme ve spolupráci s drogerií Dm. Děti si 

formou her a zábavy osvojí správnou techniku a dobu čistění zubů, vyluští si zábavné 

křížovky a zhlédnou naučné video. Na konci akce každý obdrží zubní pastu a kartáček.  

 

I v měsíci únoru máme v nabídce dílničky pro dvě šikovné ručičky. Pořádáme valentýnskou 

dílničku, kdy si děti vyrábí valentýnská přání. Již několik let pořádáme 14.2. i  akci Daruj 

knihu, kdy děti mohly věnovat knížku svému kamarádovi. 

 

Březen 

NOC S ANDERSENEM je každoročně velmi žádaná a oblíbená celorepubliková akce, která se 

vždy nese v duchu určité knihy, příběhu, spisovatele. Děti se na tuto akci vždy velmi těší, jelikož 

kromě spaní v Klubíčku na ně čeká i spousta her, zábavy a vyrábění. Kromě Noci s Andersenem 

pořádáme i v průběhu roku jednotlivá spaní v Klubíčku. Společně opékáme špekáčky, 

pořádáme malou diskotéku a nesmí chybět ani večerní promítání pohádky s popcornem.  

V rámci JARNÍCH PRÁZDNIN nabízíme každoročně dětem aktivity formou výletů po okolí. 

V minulých letech jsme tak zavítali do Kovozoo ve Starém Městě, Ornitologické stanice 

v Přerově nebo do Olomouce na Laser Game. Vždy se snažíme výlety obměnit a přizpůsobit 

věkové skupině účastníků.  

VÍTÁNÍ JARA, TOPENÍ MORANY je jarní akce, kdy si s dětmi společně povídáme o příchodu 

jara, zvyklostech a tradicích s ním spojených. V průběhu dne si společně vyrobíme Moranu, 

kterou vycpeme slámou a senem a následně ji jdeme dle tradice hodit do Rusavy a zahnat tak 

zimu.  

V období před velikonocemi s dětmi vyrábíme vajíčka a jarní dekorace v rámci jarních dílniček. 

O velikonočních prázdninách pro děti nabízíme aktivity formou výletu. 

Duben 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nabízíme pro všechny zájemce, kteří k nám mohou v daný den 

zavítat a prohlédnout si prostory SVČ, seznámit se s chodem našeho zařízení, pohrát si s dětmi 

a v keramické dílně si mohou vyrobit malý dáreček. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC je další akce pořádaná ve spolupráci s MKC a SDH Hulín v letním kině. 

Zde máme svůj workshop, ve kterém si děti mohou vytvořit čarodějnickou dekoraci a také 

sportovní aktivity. Rovněž pro děti s rodiči máme přichystaná stanoviště, kde si děti připraví 

kouzelný lektvar, hádají předměty ukryté v tajemné lahvi atd. 

V měsíci dubnu v rámci příležitostné činnosti jsou výtvarné dílny zaměřené na jaro a pálení 

čarodějnic. Probíhají další MŠ Hrátky a jarní keramická dílna pro rodiče s dětmi. 



Květen 

JARMARK SVČ je tradiční akcí, na které se prezentují děti v rámci kroužků, které v Klubíčku 

navštěvují. Kuchtíci připraví malé občerstvení, Debrujáři předvádí pokusy, Keramika vyrobí 

drobné dárečky, Dívčí klub záložky do knížek a rámečky. V doprovodném programu děti 

zazpívají písničku. Akce je přístupná pro veřejnost. 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU je akce ve spolupráci s družinou při ZŠ Hulín, 

kdy se společně s dětmi sejdeme na hřišti za školou a trávíme společně odpoledne sportovními 

aktivitami. Děti si mohou hrát se svými kamarády z družiny a vzájemně utužovat vztahy.  

VANDRÁČEK je obměnou zimního Vandráčka v kulichu, kdy je pro děti a rodiče připravena 

trasa okolo školy a blízkého okolí, na které je čekají všeobecné otázky, na které musí odpovídat 

a na různých stanovištích jsou připraveny pro děti různé úkoly. Cíl je na Grádě, kde na všechny 

zúčastněné čeká bohaté občerstvení a sladká odměna a také začínající rybáři zde mají možnost 

si zachytat ryby a vyzkoušet nahazování a jiné rybářské techniky. 

S KOLOBĚŽKOU HULÍNEM je jedna z akcí, kterou jsme pořádali na náměstí v Hulíně. Byla 

připravena trasa pro děti i dospělé. Na náměstí byly připraveny doprovodné ukázky první 

pomoci s Červeným křížem Kroměříž. Stánky zde měly i Cyklo prodejny s ukázkami koloběžek 

a občerstvením.  

 

V květnu mimo jiné pořádáme scrapbookovou dílnu a dílničku pro výrobu dárečku pro 

maminky ke Dni matek.  

Červen 

Spolupracujeme také s MKC Hulín a podílíme se na přípravě DNU DĚTÍ. Na náměstí máme svůj 

stánek, kam mohou zavítat děti s rodiči a společně si vyrobit odznáček, náramek nebo si jen 

tak kreslit. Pro všechny je připravena výtvarná ale i sportovní aktivita. 

V měsíci červnu již neprobíhá pravidelná činnost v rámci zájmových útvarů. Pro děti se 

snažíme i přesto připravovat sportovní odpoledne a tvořivé dílny. 

 

 

Červenec 

POBYTOVÝ TÁBOR ONDRÁŠ je 14 - denní pobytový tábor v Rajnochovicích. Děti jsou 

rozděleny do jednotlivých oddílů, které mají svůj vlastní název a vedoucího. Tento tábor má u 

nás dlouholetou tradici a každým rokem se těšíme stále většímu zájmu.  

 

Srpen 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pořádáme v srpnu celkem tři. Každý týden jezdíme na výlety po okolí, 

navštěvujeme výukové programy pro děti, chodíme na koupaliště a dovádíme v Klubíčku. 



Září 

V měsíci září ještě neprobíhá pravidelná činnost formou zájmových útvarů. Pracovnice 

prezentují SVČ na I. stupni ZŠ a představují dětem nabídku všech zájmových útvarů. Než se 

kroužky otevřou, snažíme se dětem tyto aktivity vynahradit pořádáním sportovního 

odpoledne např. Koloběžky na start, výtvarných a tvořivých dílen, např. Poznáváme přírodniny 

nebo osvětových akcí jako je Den první pomoci.  

Říjen 

Na akci DRAKIÁDA chodíme s dětmi na Podstávek pouštět draky. Pořádáme soutěž o 

nejhezčího draka a o draka, který vyletěl nejvýš. Děti utvoří malé skupinky a každá z nich má 

svého draka, kterého si přinese z domu nebo vyrobí. Počasí nám většinou přeje a tak se 

můžeme radovat z krásného pohledu na oblohu. 

SVĚTÝLKOVÝ PRŮVOD je MKC Hulín na které se podílíme. Pracovnice SVČ se převlečou za Bílé 

paní a před SVČ obdarovávají sladkostmi kolemjdoucí rodiny s dětmi. Celá budova Klubíčka je 

tématicky vyzdobena vyřezanými dýněmi a světýlky, na jejichž výrobě se děti podílí. Závěr akce 

se koná v letním kině a vyvrcholí ohňovou show.  

Listopad 

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY jsou odpolední akce zájmových útvarů Dívčí klub a Keramika, kdy společně 

s dětmi vyrábíme dekorace, dárečky, výrobky. V listopadu se zaměřujeme na vánoční výrobu. 

Ke konci měsíce si děti malují Mikuláše, učíme se básničky, a připravujeme se na Vánoce. 

Rovněž si připravujeme program na vánoční vystoupení.  

Prosinec 

Na akci ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU jsme vystupovali společně s dětmi z Klubíčka. Ty 

si pro veřejnost připravily krátkou vánoční scénku o narození Ježíška, se kterou vystoupily na 

náměstí. Všechny děti vystupovaly v kostýmech pasáčků, andělů atd., tudíž to celému 

představení dodalo tu správnou předvánoční atmosféru. 

Každý rok 5.12 k nám do Klubíčka zavítá Mikuláš a rozdává dětem svou MIKULÁŠSKOU 

NADÍLKU. Děti nejprve musí zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku a pak se mohou těšit 

ze sladkého balíčku, který má pro ně Mikuláš připravený. 

PEČENÍ PERNÍČKŮ je další předvánoční akce, kdy společně s dětmi připravíme perníkové těsto 

a poté společně v kuchyni vykrájíme všelijaké tvary perníčků, které upečeme a na závěr 

ozdobíme cukrovou polevou. Celý den se nese v poklidném vánočním duchu, zvuku koled a 

vůní perníku. 

V měsíci prosinci společně s dětmi zdobíme vánoční stromeček na náměstí vlastními výrobky 

a také si ozdobíme stromeček v Klubíčku vánočními baňkami. 

 

 

 



Táborová činnost a další činnost spojená s pobytem 

SVČ Hulín patří mezi SVČ, kde je táborové činnosti věnována velká pozornost a tomu také 

odpovídá počet účastníků, tj. dětí a žáků, které o tábory projevují zájem. Jednotlivé letní 

tábory jsou jasně vymezeny pro určitou cílovou skupinu. V uplynulém školním roce jsme 

nabízeli 3 příměstské tábory a 14 – denní pobytový tábor na RS Ondráš. Tábor na Ondráši je 

vždy tématicky orientovaný. V loňském roce byli tématem tábora Piráti z Karibiku, 

v předchozích letech např. Harry Potter nebo Asterix a Obelix. O pobytový tábor je již 

tradičně velký zájem a vždy odjíždíme v hojném počtu přes 70 účastníků. U příměstských 

táborů je každý turnus opět tématicky zaměřen. V letošním roce jsme tak organizovali tábor 

Vodní svět, Ztraceni nebo Cestou necestou. V každém turnusu máme vždy okolo 30 dětí. 

Věková skupina dětí na všech táborech je od 6 – 15 let.  Nabídka letních táborů je veřejnosti 

představena prakticky ihned po skončení jarních prázdnin na konci měsíce února. Poptávka 

ze strany rodičů je mnohem vyšší než je v našich možnostech nabídnout.  

 

 

II. Základní ekonomické ukazatele 

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a 

vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu. 

Zpracování účetnictví je vedeno v ekonomickém informačním systému EIS JASU CS od firmy 

MÚZO Praha s.r.o. 

  

 

III. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek 

Plnění rozpočtu bylo provedeno dle plánu. 

 

IV. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Naše zařízení nemá doplňkovou činnost. 

 

V. Výsledek hospodaření 

Za rok 2019 vykazuje naše organizace hospodářský výsledek 97.117,59 Kč. 

 

Celkový příjem za rok 2019             4 244 168,45 Kč  

Celkové výdaje za rok 2019             4 147 050,86 Kč  

Hospodářský výsledek                  97 117,59 Kč  



VI. Dotace 

Dotace Zlínský kraj na mzdy:     

platy             1 494 998,00 Kč  

odvody               538 143,00 Kč  

 CELKEM             2 033 141,00 Kč  

  

  
Dotace Město Hulín:  

provozní příspěvek               580 000,00 Kč  

investiční příspěvek               750 000,00 Kč  

  

  
Projekt z ESF - ŠABLONY  
                984 123,00 Kč  

 

 

VII. Péče o svěřený majetek 

Veškerý majetek je oceněn pořizovací cenou tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady 

s pořízením související. Dlouhodobý drobný hmotný i nehmotný majetek je účtován na 

příslušné majetkové účty a odpisován přímo do spotřeby. 

 

    
stav k 
31.12.2018 přírůstky úbytky stav k 31.12.2019 

účet 018   93 294,70 0,00 0,00 93 294,70 

účet 901 OE   11 132,00 0,00 11 132,00 

            

účet 022   385 080,50 252 606,00 98 000,00 539 686,50 

            

účet 902 OE 134 881,28 29 901,60 0,00 164 782,88 

účet 028   2 577 532,85 77 091,40 55 401,00 2 599 223,25 

Celkem           

účet 021   6 812 895,50 0,00 0,00 6 812 895,50 

           
účet 031   99 353,00 0,00 0,00 99 353,00 

 

 

 

 



VIII. Stav pohledávek 

Naše organizace ke dni 31.12.2019 eviduje na účtě 377-Ostatní krátkodobé pohledávky 

přeplatky v celkové výši 51 052,- Kč za dodávku tepelné energie od fy SATE Hulín s.r.o. a 

elektrické energie od fy PRE, a.s. 

 

IX. Přehled splatných závazků 

Naše organizace ke dni 31.12.2019 nemá uhrazené tyto závazky: 

Poř.č. Název firmy Číslo faktury Částka 

1. Telefónica O2 5129114154         898,30 Kč  

2. Jankulová Kateřina 2020005     4 600,00 Kč  

3. PRE, a.s. 30366510         123,00 Kč  

4. PRE, a.s. 30366495         603,00 Kč  

5. Wachalová Marie 20200001     2 000,00 Kč  

6. T-Mobile 9354844332         497,27 Kč  

  CELKEM   
           8 721,57 
Kč  

 

 

X. Vyhodnocení plánu oprav 

V budově střediska SVČ byla provedena oprava zadního schodiště, která byla financována 

z investičního příspěvku od zřizovatele. K částečnému krytí těchto výdajů byl použit rezervní 

fond, čímž došlo k čerpání daňové úspory z roku 2018.  

Došlo k drobným opravám a údržbě,  oprava alarmu, přečalounění křesel. 

Investiční příspěvek byl také čerpán na nákup osobního vozu Dacia. Původní automobil 

Volkswaggen Variant Passat Combi, byl z důvodu nepotřebnosti majetku vyřazen z evidence a 

prodán jiné osobě za cenu 10.000,-Kč. 

Na zahradu byl pořízen dřevěný domeček pro děti, drobné herní prvky.  

V rekreačním středisku Ondráš Rajnochovice byly finanční prostředky vynaloženy na opravu 

nebytových prostor, které byly financovány z investičního příspěvku od zřizovatele.  

Během léta byly zakoupeny nové matrace a provedena oprava podlahy, včetně oprav dveří, 

lavice a drobných oprav v chatkách. Do kuchyně byl pořízen nový sporák MORA E10. 

 

 

  



XI. Přehled mzdových prostředků 

Čerpání mzdových prostředků proběhlo dle platných směrnic a dle statistického výkazu P1 04 

za rok 2019. 

 

XII. Informace o provedených kontrolách a jejich výsledky 

26.9. 2019 byla provedena OSSZ Kroměříž kontrola plnění povinností v nemocenském 

pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.9.2016 do 31.8.2019. Kontrolou nebyly 

zjištěny nedostatky. 

 

Dne 30. 4. 2020 byl na našem zařízení provedena kontrola hospodaření za rok 2019 

auditorskou společnosti ŠTOLFOVÁ AUDIT s.r.o.  

Při kontrole nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 

 

XIII. Fondy organizace 

Jednotlivé fondy organizace jsou finančně kryté.  

 

 

 

 

V Hulíně 18. 5. 2020                                                           Zpracovala: Ing. Jana Karská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK 2019 

 

 

Název: Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo: Nábřeží 696, Hulín, 768 24 

IČO: 712 30 955 

 

Zřizovatel: MĚSTO Hulín 

Sídlo: nám. Míru 162, Hulín, 768 24 

IČO: 00 287 229 

DIČ: CZ 00 287 229 

 

Okres: Kroměříž 

Kraj: Zlínský 

 

Číslo účtu:  KB 8319330227/0100 – běžný účet 

   KB 8319630297/0100 – účet FKSP 

 

Telefon:  602 748 395 

ID schránky:  5rmmb8i 

E-mail:  klubickohulin@atlas.cz 

 

Statutární orgán (ředitelka): Jitka Zachariášová  

 

 

 

 

mailto:klubickohulin@atlas.cz


Příjmy Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace 

 

Dotace: 

Zlínský kraj - mzdy            1 494 998,00 Kč  

Zlínský kraj - odvody               538 143,00 Kč  

Město Hulín - provozní příspěvek               580 000,00 Kč  

Město Hulín - investiční 
příspěvek               750 000,00 Kč  

Projekt z ESF - šablony               984 123,00 Kč  
 

 

Příjmy: 

Školné                 33 460,00 Kč  

Kroužky                 86 303,00 Kč  

Akce                 14 140,00 Kč  

Tábory a pobyty               288 726,00 Kč  

Ondráš               388 652,00 Kč  

Prodej auta                 10 000,00 Kč  

Přefakturace vodného                 10 348,00 Kč  

CELKEM               831 629,00 Kč  
 

 

Zúčtování fondů:    

Rezervní fond                 13 105,00 Kč  

CELKEM                  13 105,00 Kč  

 

 

Celkový příjem za rok 2019:                                                                4.244.168,45 Kč 

 

 

 

 



Výdaje Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace 

 

Výdaje Střediska pro volný čas  dětí a mládeže Hulí, příspěvková organizace 

Spotřeba materiálu        395 439,00 Kč  

Energie         237 942,00 Kč  

Opravy a udržování         591 758,00 Kč  

Služby         360 977,00 Kč  

Mzdy       2 416 977,86 Kč  

Dálniční známka               1 500,00 Kč  

FKSP              30 854,00 Kč  

Tvorba fondů              10 000,00 Kč  

Jiné soc. náklady (stravné)               36 708,00 Kč  

Odpisy             37 172,00 Kč 

Jiné náklady (cestovné,daň silniční)               2 172 ,00 Kč  

Pojištění auta, SVČ               9 729,00 Kč  

Poplatky Ondráš              15 822,00 Kč  

CELKEM             4.147.050,86 Kč  

 

 

 

 

 

Celkové výdaje za rok 2019:                                                                4.147.050,86 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celkové příjmy za rok 2019                                               4.244.168,45 

Celkové výdaje za rok 2019     4.147.050,86 

Hospodářský výsledek            97.117,59 

 

Fondy Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín  

Fond investic                 73 196,50 Kč  

Fond odměn                 77 734,00 Kč  

Rezervní fond               298 987,71 Kč  

Rezervní fond (projekt z ESF-šablony)               695 223,55 Kč  

FKSP                 42 153,90 Kč  
 

……………………….……..                                                               ……………………………….. 

Jitka Zachariášová – ředitelka                                              Ing. Jana Karská - účetní 


