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Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 
Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Bečvou 

 

Činnost příspěvkové organizace 
 

za rok 2019 
 
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve 
prospěch potřeb právnických a fyzických osob a jsou hrazené plně nebo částečně z příspěvku 
zřizovatele.  
 
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka organizace Ing. Jana Kašpárková.  
  
Činnost organizace se dělí na hlavní a doplňkovou. 

 
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:  

a) veřejné předvedení audiovizuálních děl (ve smyslu zákona č. 273/1993 Sb.) 
b) veřejné předvedení autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) 
c) organizování a zajištění dalších kulturních služeb 
d) provozování střediska pro volný čas dětí a mládeže (ve smyslu vyhl. č. 74/2005 Sb.)  
e) vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a periodického tisku 

(ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb.)  
f) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
g) správa a provozování reklamních a propagačních ploch  

 
Předmětem doplňkové činnosti příspěvkové organizace je:  

a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona 
c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
d) hostinská činnost 
e) prodej kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 
platná od 1. 1. 2017 

 

ŘEDITEL 

1,0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
 
 

zástupce ředitele ekonom 

1,0 mzdová účetní, pokladní 

1,0 

SVČ 

1. programový a kulturně-
výchovný pracovník (volný 
čas, kultura) – 2,0 

2. úklid – 0,8 
3. 3. údržba – 0,2 

2,0+0,9+0,2=3,0 

KONÍRNA – galerie, kavárna 

1. úklid, provoz baru – 0,6 
2. údržba – 0,2  

0,6+0,2=0,8 

ECHO 

1. projektový a programový 
pracovník (kultura) – 1,0 

2. provozář – 1,0  
3. úklid, provoz baru – 1,0 
4. 4. údržba – 0,2 

1+1+0,9+0,2=3,2 
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Zpráva o výsledku hospodaření za běžné účetní období 01 – 12/2019 
 
Vlastní příjmy:   3 265 336,30 Kč 
Dotace zřizovatele:   7 480 960,00 Kč 
Granty od zřizovatele:      222 000,00 Kč 
Ostatní příspěvky:       338 726,00 Kč 
Výdaje:          - 11 267 828,40 Kč  
HV:          39 193,10 Kč 

 
Zpráva o výsledku hospodaření dle jednotlivých činností za běžné účetní 

období 01 – 12/2019 
 
Hlavní činnost:  

- Vlastní příjmy:   2 262 151,22 Kč 
- Dotace zřizovatele:   7 480 960,00 Kč 
- Granty od zřizovatele:      222 000,00 Kč 
- Ostatní příspěvky:       338 726,00 Kč 
- Výdaje:          - 10 313 263,53 Kč  
- HV:           - 9 426,31 Kč 

 
Doplňková činnost:  

- Příjmy:    1 003 185,08 Kč 
- Výdaje:     - 954 565,67 Kč  
- HV doplňkové činnosti:       48 619,41 Kč 

 
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek z jednotlivých částí hlavní a doplňkové činnosti je 
rozepsán v tabulkové části rozborů hospodaření. 
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Zhodnocení činnosti příspěvkové organizace v roce 2019 
 

Hlavní činnost 
 
1/ Činnost v oblasti kultury 
V této oblasti se zaměřujeme na kulturně společenské akce pro děti, mládež i pro dospělou veřejnost. Akce pořádáme 
zejména v kulturním domě Echo a na jeho terase, kavárně Konírně umístěné v areálu zámecké zahrady a také 
v areálu a budově pavilonu SVČ na Komenského sadech. 

 

V roce 2019 pořádala organizace tyto akce: 

Číslo zakázky Název zakázky Datum konání akce 

ORJ 2000 Kultura - společné náklady a výnosy   

2001 pohádkové dobrodružství s posezením u kapely Lihus 31.01.2019 

2002 divadlo Můžu k tobě? 15.01.2019 

2003 koncert Lenka Dusilová a Baromantika 22.03.2019 

2004 divadlo Shirley Valentine 09.04.2019 

2005 Reprezentační ples města 08.02.2019 

2006 Lipenský košt 16.03.2019 

2007 taneční pro deváťáky 27.02.-26.4.19 

2008 koncert bratrů Ebenů 16.10.2019 

2009 divadelní představení Koule 15.05.2019 

2010 kinokavárna rok 2019 

2011 latino fit a taneční pro páry 27.2.-26.4.19 

2012 divadlo Čarodějky v kuchyni 23.10.2019 

2013 koncert Karel Plíhal 14.11.2019 

2014 divadlo Vévévé.československo.cs 17.11.2019 

2015 koncert The Backwards - Beatles 26.11.2019 

2016 divadlo pro děti Vánoční čas 06.12.2019 

2017 adventní koncert Slavíček Rájský 19.12.2019 

2018 koncert ve spolupráci s AČR ke dni rodin 16.05.2019 

2019 Připomenutí události 17. listopadu 1989 17 a 18.11.2019 

2020 Portugalské odpoledne 07.06.2019 

2021 Letní kino u čápa 28.6., 12.7., 2.8., 16.8., 30.8.2019 

2022 Svatojakubské hody 19-21.7.2019 

2023 Rozsvícení vánočního stromu a adventních svící 1.,8.,15.,22.12.2019 

 

2/ Zájmová činnost dětí a mládeže 
 

V roce 2019 bylo dětem, mládeži i dospělým nabídnuto cca 34 zájmových útvarů ve spektru zájmů, které je schopno 
naše zařízení vybaveností poskytnout. I v tomto roce převažovaly tanečně zaměřené kroužky a horolezecký oddíl. 
Tradičně velké oblibě se těší činnost orientovaná na rodiče s dětmi. Rodinné centrum Stonožka má sekci pro mladší a 
starší předškolní děti, obě byly v roce 2019 zcela naplněny. Nově bylo v rámci rodinného centra nabídnuto Cvičení pro 
miminka a Cvičení pro těhotné s možností hlídání dětí. Rodiče si oblíbili i tematická výtvarná odpoledne, které se pro 
maminky s dětmi koná jedenkrát za měsíc. Mezi novinky se také řadí kroužek keramiky, přírodovědný kroužek a 
gymnastický. 
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Výrazně stoupl zájem seniorů o sportovní aktivity. I letos se pro velký zájem musely hodiny cvičení rozšířit. Zájmové 
kroužky jsou tematicky různorodé. 
 

Podrobněji stojí za zmínku: 

Rodinné centrum Stonožka  

Rodinné centrum Stonožka se každoročně snaží rozšiřovat nabídku svých služeb. Ne jinak tomu je ve školním roce 
2019/2020. V tomto roce nabízíme i cvičení pro těhotné, při kterém si mohou nastávající maminky protáhnout tělo, 
zpevnit vnitřní stabilizační systém tzv. core a hlavně udělat něco pro sebe a své děťátko. Tato cvičení se konají 
každou středu. V pondělí k nám dochází ti nejmenší, a to děti ve věku 6 měsíců až 1 rok. Hlavní náplní RC Stonožka 
jsou úterní a čtvrteční cvičení pro rodiče s dětmi, kde jsou děti rozděleny podle věku. A to do skupiny od jednoho do 
dvou let a od dvou do tří let. Snažíme se dětem nabízet rozmanité aktivity, při kterých mohou rozvíjet jemnou i hrubou 
motoriku. Kromě cvičení pro rodiče s dětmi nabízíme i kondiční cvičení pro maminky s hlídáním. Dále pokračují naše 
tvořivé dílny pro nejmenší a po domluvě nabízíme i kurzy masáží kojenců.  

V roce 2019 do RC Stonožka zavítalo 35 dětí s maminkami. Výjimkou však nejsou i tatínci, kteří doprovází své děti. 
Jsme rádi, že se k nám maminky vrací i se svými mladšími dětmi. Velmi nás také těší, že maminky i děti v RC 
Stonožka navazují nová přátelství, která pokračují u dětí i při nástupu do školky. RC Stonožka dětem nabízí skvělou 
možnost, jak si vyzkoušet práci v kolektivu, dodržovat stanovený program, a tím je připravit na bezproblémový nástup 
do mateřských škol.   

 

Horolezci 

Od roku 2018 děti z našeho horolezeckého oddílu při SVČ trénují v nové sportovní hale v Lipníku nad Bečvou, i přes 
to že máme větší prostory než v SŠE v Lipníku nad Bečvou, tak nejsme schopni uspokojit poptávku rodičů a dětí po 
tomto sportu. HO při SVČ má již několik roků za sebou plný stav. Hlavní trenérce Zoře Hradilové vypomáhají již 
dospělí členové horolezeckého oddílu. Tréninky probíhají třikrát týdně. Kromě pravidelných tréninků organizujeme pro 
děti i závody v lezení na obtížnost s názvem Vánoční pohár, jehož XXI. ročník se uskutečnil v prosinci 2019, a opět 
jsme zvedli počet účastníků, na rekordních 112 závodníků. V roce 2019 jsme se také vrátili k organizaci závodu na 
rychlost s názvem Lipenská skoba. Naši zatím nejúspěšnější členové oddílu – Jakub Konečný, Martin Chytil a Jakub 
Skočdopole, již náš oddíl opustili, ale nám dorůstá nová generace, která sbírá své první úspěchy na závodech 
Českého a Moravského poháru mládeže. Pro tréninky mohou členové oddílu využít i boulderovou stěnu na sídlišti 
Zahradní. V letním období naši členové s velkým nadšením jezdí na cvičné skály v Týně nad Bečvou, kde se také 
podílejí na jejich čištění a údržbě.  

  

Taneční skupiny 

Taneční skupiny patří mezi významné zájmové útvary SVČ. V letošním roce se otevřelo opět 10 tanečních kroužků 
včetně novinky Great Gymnastics. Členové tanečních skupin sklízejí úspěchy na soutěžích a umísťují se na předních 
příčkách. 

Taneční skupiny SVČ Lipník n. B. se prezentují každoročně na řadě soutěží od menších regionálních, až po ty 
prestižní. Každý rok vytvoří obsáhlé portfolio nejrůznějších choreografií v mnoha věkových kategoriích a tanečních 
stylech. Stejně jako v předchozích letech získaly i v roce 2019 spoustu medailí, vítězných pohárů, dokonce i 
putovních. Každoročně se účastní kolem deseti tanečních soutěží. Za podrobnější zmínku stojí již pátá účast v 
krajském semifinále MIA DANCE v Olomouci, z něhož 8 lipenských skupin postoupilo do finále v pražské Lucerně, 
kde se dvě skupiny umístily na prvních místech. Dále jako obrovský úspěch považujeme tři první místa na MČR 
v Praze. 

 

 
Areál SVČ 
 
Pro sportovní vyžití mají děti v areálu na Komenského sadech k dispozici víceúčelové sportovní hřiště. Od podzimu 
roku 2012 je v provozu venkovní posilovna a od roku 2013 i hřiště pro děti od 18 měsíců. 
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3/ Prázdninová aktivita dětí a mládeže 

 
V době školních prázdnin měly děti možnost aktivně prožít čas na 12 příměstských táborech.  
 
Většina táborů je plně obsazena a koná se v průběhu letních prázdnin. Během roku nabízíme program na pololetní, 
jarní, velikonoční a podzimní prázdniny.  
 
Pro naši práci je nezbytná dobrá propagace. Odvíjí se od ní účast na připravovaných akcích, předprodej vstupenek, 
ale i zpětná informovanost občanů o aktivitách SVČ. Propagační a reklamní letáky a plakáty má veřejnost k dispozici 
ve vývěsních skříňkách a na plakátovacích plochách zejména ve městě, významnější akce propagujeme rovněž 
v obcích mikroregionu či ve větších městech v okolí. Informace o chystaných akcích zveřejňujeme také v médiích. 
V místním zpravodaji Lipenské listy, v denním tisku (zejména Přerovský a Hranický deník, 5+2, Hanácké noviny atd.), 
v rádiích (zejména v Českém rozhlase Olomouc), na facebooku a na webech SVČ i KD Echo. Měsíční přehled všech 
pořádaných akcí rozesíláme pravidelně všem mateřským, základním a středním školám, obcím mikroregionu a dalším 
zájemcům, kteří se přihlásili. V neposlední řadě využíváme Infokanál města, díky němuž se odběratelům dostávají 
včas ty nejaktuálnější informace prostřednictvím e-mailů či sms zpráv. 

  

 
4/ Galerie „Konírna“ 

Provoz zámecké galerie Konírna v Lipníku nad Bečvou byl zahájen v červenci 2010.  

 
GALERIJNÍ PLÁN 2019    

 

pátek 5. dubna – neděle 19. května 

KONFRONTACE 4 – FOTOGRAFIE 

Čtvrtý ročník bienále je věnován lipenským fotografům 

 

pátek 7. června – neděle 21. července  

IVA HÜTTNEROVÁ – OLEJOMALBY, GRAFIKY 

Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění v Paříži a Hamburku 

 

pátek 9. srpna – neděle 29. září 

PAVEL ROUČKA – OBRAZY 

Český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf 

 

pátek 25. října – neděle 5. ledna 2020 

HISTORICKÁ KOLA 

Výstava historických kol ve spolupráci s Oldtimer Clubem Helfštýn 
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Doplňková činnost 
 

 

1/ Hostinská činnost 
 

Hostinská činnost je provozovaná v KD Echo při kulturních akcích a pronájmech. Jedná se o prodej drobného občerstvení 
v podobě cukrovinek, alkoholických a nealkoholických nápojů, dále teplých a studených nápojů. Od května 2017 provozujeme 
kavárnu Konírna. Tato činnost je zisková a výnosy jsou součástí hospodářského výsledku v doplňkové činnosti. Od dubna 2018 
jsme se stali plátci DPH. 
 

 
 
2/ Pronájmy a ubytování 
 

Prostory v učebním pavilonu na Komenského sadech nám umožňují krátkodobě pronajímat sálek a velký taneční sál veřejnosti a 
sportovním klubům. K pronájmu pro oslavy narozenin malých dětí slouží prostor RC Stonožka. 
Základní škole Sluníčko Lipník nad Bečvou pronajímáme učebny v pavilonu na Komenského sadech na základě smlouvy o 
pronájmu nebytových prostor. Dále pronajímáme klubovnu k menším oslavám nebo pro účely různých školení apod. 
Ubytování se poskytuje v budově na Komenského sadech v rámci různých kurzů, turnajů a sportovních soustředění. 
Prostory v KD Echo se pronajímají převážně ke konání plesů, kulturních představení a ve velké míře i pořádání svateb, různých 
oslav apod. 
 
 
 

3/ Zpracování mzdového a podvojného účetnictví 
 

Od 1. 10. 2010 zpracovávalo SVČ podvojné a mzdové účetnictví pro MŠ Na Zelince Lipník nad Bečvou a Městskou knihovnu 
Lipník nad Bečvou. Od 1. 1. 2019 zpracováváme podvojné a mzdové účetnictví pouze pro MŠ Na Zelince Lipník nad Bečvou 
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Přehled rozpočtových změn r. 2019 
 

Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů 
 

Organizace v průběhu roku upravovala plán nákladů a výnosů podle rozpočtových změn. Nedošlo k výraznému neplnění nebo překročení nákladů a výnosů.  
 

  Schválení závazného 

ukazatele a odpisového 

plánu na rok 2019 - 

usnesení č. 117/2019 - RM 5 

Schválená změna RM 

dne 25.3.2019 

usnesením 

č.231/2019 - RM 9 -  

závazné ukazatele:                     

- navýšení 

investičního 

příspěvku o 40 tis. 

Kč - projektová 

dokumentace k 

úpravě stávající 

kotelny 

Schválená změna RM dne 24.6.19 

usnesením č.386/2019 - RM 13, 

neinv. příspěvku:                     - 

zvýšení neinvestičního příspěvku 

o 127 100,00 Kč - v tom koncert ve 

spolupráci s AČR - 59 600,00 Kč, 

události k 17. listopadu 1989 - 67 

500,00 Kč                                               

- navýšení INVESTIČNÍHO 

příspěvku o 190 000,00 Kč - v tom 

58 000,00 Kč projekt hřiště a 132 

000,00 Kč výměna oplocení                                                          

- granty města Lipník 222 000,00 

Kč  

Schválená změna RM 

dne 9.12.19 usnesením 

č.607/2019 - RM 21 – 

změna:                             

- navýšení objemu OON 

o 160 000,00 Kč (kryto z 

MAS)                                 

- snížení investičního 

příspěvku o 7 833,433 - 

vratka - výměna 

oplocení. 

CELKEM K 31.12.2019 

- neinvestiční příspěvek na provoz (mimo 

granty) 
      7 353 860,00                                              127100,00                  7 480 960,00     

               v tom: odpisy- svěřený majetek           883 176,00                          883 176,00     

               v tom: odpisy - vlastní majetek              94 968,00                             94 968,00     

- objem prostředků na platy       3 110 240,00                      3 110 240,00     

- objem OON           650 000,00                 160 000,00                    810 000,00     

- stav pracovníků přepočtený 10                                   10,00     

- odvod do rozpočtu města           883 176,00                          883 176,00     

- hospodářský výsledek za PO celkem                                  -                                                   -       

- neinvestiční příspěvek – granty města 

(individuální vyúčtování) 
                                 -                                                   222 000,00                      222 000,00     

 - investiční transfery                                  -                        40 000,00                                               190 000,00     
-                      - 17 433,43                        

(7 833,43 + 9 600,00 )     
               212 566,57     
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Plnění závazných ukazatelů k 31. 12. 2019 
 

  

 ZÁVAZNÉ 

UKAZATELÉ  K 

31.12.2019  

 ČÍSLO ÚČTU V 

ÚČETNICTVÍ  

 SVČ CELKEM K 

31.12.2019  
 ROZDÍL  

- neinvestiční příspěvek na 

provoz (mimo granty) 
           7 480 960,00     672 0500                   7 480 960,00                                  -       

     v tom: odpisy ze 

svěřeného    majetku 
               883 176,00     401 0901                       883 176,00                                  -       

     v tom: odpisy z 

vlastního majetku 
                 94 968,00     4010901                         94 968,00                                  -       

- objem prostředků na platy            3 110 240,00      521 0300, 521 0400                   3 110 240,00                                  -       

- objem OON                810 000,00     521 0310                       810 000,00                                  -       

- stav pracovníků 

přepočtený 
                         10,00     XXX 

                                

10,00     
                             -       

- odvod do rozpočtu města                883 176,00     416 0490                       883 176,00                                  -       

- hospodářský výsledek za 

PO celkem 
  431 001, 431 0319                         55 752,60       

- neinvestiční příspěvek – 

granty města (individuální 

vyúčtování) 

               222 000,00     672 0600                       222 000,00                                  -       

- investiční transfery 

(individuální vyúčtování) / 

projektová dokumentace   

40 000,00 Kč,               

oplocení 124 166,57 Kč                                         

a projekt hřiště 48 400,00 

Kč 

               212 566,57     416 0320                       212 566,57                                  -       
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Soupis investičních a neinvestičních dotací v roce 2019 

 

- Neinvestiční dotace: 
 

V roce 2019 obdržela organizace od města Lipník nad Bečvou granty na tyto projekty: 

- Horolezecký oddíl mládeže    grant ve výši  50 000,00 Kč 
- Akademie III. věku     grant ve výši  10 000,00 Kč 
- DFS Maleníček      grant ve výši    8 000,00 Kč 
- Skupiny moderních tanců    grant ve výši 129 000,00 Kč 
- RC Stonožka      grant ve výši   15 000,00 Kč 
- Zdrav. cvič. seniorů a cvičení seniorů   grant ve výši   10 000,00 Kč 

                                                                                                                             222 000,00 Kč 

 

V roce 2019 obdržela organizace od OL kraje dotace na tento projekt: 

- projekt „Svatojakubské hody 2019“ 
dotace ve výši 20 000,00 Kč 

     

 

V roce 2019 obdržela organizace od ČHS dotaci na tento projekt: 

- Vánoční pohár     grant ve výši     3 500,00 Kč 
- Nákup materiálu pro výcvik mládeže  grant ve výši  5 000,00 Kč  

 

 

Finanční prostředky poskytnuté na uvedené projekty byly využity v souladu se Smlouvami o poskytnutí grantu od 

města Lipník n. B. č. ST-11, K-02, Z-06, Z-05, S-04, S-05 a se Smlouvou o poskytnutí dotace od OL kraje z 25. 9. 

2019 a smlouvami o poskytnutí grantu od ČHS z 4.3.2019 a 26.3.2019. Všechny granty a dotace byly včas 

vyúčtovány. 

 

V roce 2018 byla získána dotace MAS Moravská Brána, z výzvy č. 1 OPZ 

– Podpora prorodinných opatření, s registračním číslem projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007893 a názvem Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou. Dotace ve výši 

696 959,18 na období 1. 4. 2018 – 30. 9. 2020 

 

- Investiční dotace: 
 
Z investičního příspěvku zřizovatele jsme uhradili: 

o projektovou dokumentaci (oprava stávající kotelny) 40 000,00 Kč 
o výměnu oplocení v areálu 124 166,57 Kč 
o projektové a průzkumné práce – výměna povrchu víceúčelového hřiště 48 400,00 Kč 
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Účetní závěrka 

 
Přiložené výkazy: 

- Výkaz zisku a ztráty 
- Rozvaha (bilance) 
- Příloha účetní závěrky 

 
 
 

Požadavky o zařazení nevyčerpaných účelových dotací do rozpočtu 
následujícího roku 

 
V roce 2018 byla získána dotace MAS Moravská Brána, z výzvy č. 1 OPZ – Podpora prorodinných opatření, s 
registračním číslem projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007893 a názvem Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad 
Bečvou. Dotace ve výši 696 959,18 na období 1. 4. 2018 – 30. 9. 2020 
 
Z tohoto příspěvku bylo k 31. 12. 2019 vyčerpáno 532 767,00 Kč 

- přímé náklady    426 213,00 Kč 
- nepřímé náklady  106 554,00 Kč 
- Vlastní financování ve výši  26 638,00 Kč 

 
 
zbývajících 164 192,18 Kč bude vyčerpáno v roce 2020. 
 
 
 
 
Hodnotící zpráva byla projednána na pracovní poradě zaměstnanců dne 24. 1. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ------------------------------------- 
V Lipníku nad Bečvou 24. 1. 2020          Ing. Jana Kašpárková 

     ředitelka  


