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Název organizace: SAK Studénka, pøíspìvková organizace
Právní forma: pøíspìvková organizace
Sídlo organizace: Budovatelská 770, 742 13 Studénka

IÈ: 66183561
DIÈ: CZ66183561
Obchodní rejstøík: Krajský soud v Ostravì, oddíl Pr, vložka è. 875

Statutární orgán: 01.01.2013 – 06.02.2013 Ing. Michal Krumpoch
07.02.2013 – 31.05.2013 Ivetta Vavrošová
od 01.06.2013 Mgr. Hana Maiwaelderová

Internet: www.sak-studenka.cz
E-mail: sak@sak-studenka.cz
Zøizovatel: mìsto Studénka

Organizace vznikla 01.09.1997 jako Mìstské kulturní støedisko, v obchodním rejstøíku je zapsaná od 

14.10.2003, od 01.07.2013 došlo ke zmìnì názvu na SAK Studénka, pøíspìvková organizace, 

zmìnì zøizovací listiny i zmìnì èinností, které organizace vykonává.

1. zajiš�ování, poøádání a organizování kulturních a kulturnì-spoleèenských akcí vèetnì 

koncertù, divadelních pøedstavení, výstav a dalších forem sdìlování dìl veøejnosti ve smyslu 

zákona è. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, vèetnì poøádní 

kulturních produkcí a zábav,
2. zajiš�ování audiovizuálních pøedstavení ve smyslu zákona è. 273/1993 Sb., o nìkterých 

podmínkách výroby, šíøení a archivování audiovizuálních dìl, o zmìnì a doplnìní nìkterých 

zákonù a nìkterých dalších pøedpisù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
3. zajiš�ování veøejné knihovnické a informaèní služby základní knihovny ve smyslu zákona 

è. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veøejných knihovnických 

a informaèních služeb (knihovní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù,
4. vydávání periodického tisku, zpravodaje, ve smyslu zákona è. 46/2000 Sb., o právech 

a povinnostech pøi vydávání periodického tisku a o zmìnì nìkterých dalších zákonù (tiskový 

zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zajiš�ování veškeré èinnosti spojené s vydáváním 

tohoto periodického tisku,
5. vydávání a veøejné šíøení neperiodických publikací ve smyslu zákona è. 37/1995 Sb., 

o neperiodických publikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
6. zajiš�ování provozu Vagonáøského muzea ve smyslu zákona è. 122/2000 Sb., o ochranì 

sbírek povahy a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
7. provozování mìstského informaèního kanálu prostøednictvím TV Odra ve smyslu autorského 

zákona a zákona è. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o zmìnì dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, na základì licence udìlené Radou 

pro rozhlasové a televizní vysílání,
8. zajiš�ování informaèní služby pro obyvatele a návštìvníky mìsta,
9. spolupráce a poskytování pomoci sportovním, kulturním nebo spoleèenským organizacím 

provozujícím èinnost na území mìsta Studénky a fyzickým osobám podnikajícím nebo 
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s trvalým bydlištìm na území mìsta Studénky pøi zajiš�ování konaných akcí,
10. zajiš�ování sportovních, rekreaèních, rekondièních a regeneraèních aktivit v objektech a na 

pozemcích pøedaných organizaci do užívání, pøípadnì jiných prostorech v katastru mìsta 

Studénky.

Doplòková èinnost SAK Studénka, pøíspìvková organizace:
1. výroba programù a zpracování zpráv pro sdìlovací prostøedky na zakázku,
2. hostinská èinnost,
3. poøádání kulturnì-spoleèenských, sportovních a vzdìlávacích akcí vèetnì jejich 

zprostøedkování,

Rok 2013 byl pro organizaci velmi složitý. Hlavní pøíèinou této situace byl stav organizace po jejím 

vzniku, tj. po slouèení èinností kulturních a èinností sportovních, a zpronevìra znaèného obnosu 

finanèních prostøedkù. Organizaèní a úèetní systém byl nefunkèní a finanèní situace byla kritická. 

To se týkalo i provozních záležitostí a stavu majetku. Vše je podrobnìji popsáno napø. ve zprávách 

z následnì provedených auditù.

Pøedchozí øeditel organizace, pùsobící od 01.07.2012, byl po zjištìní neoprávnìného nakládání 

s finanèními prostøedky odvolán a vedením organizace byla od 07.02.2013 doèasnì povìøena 

Ivetta Vavrošová, která do té doby vykonávala funkci zástupce øeditele pro oblast kultury. Pozornost 

byla soustøedìna pouze na udržení chodu organizace.

Na základì výbìrového øízení byla od 01.06.2013 jmenována novou øeditelkou SAK Studénka, 

pøíspìvková organizace, Mgr. Hana Maiwaelderová. Základní pøejímací dokumentace k dispozici 

nebyla, proto musel být zjištìn skuteèný stav organizace. O výsledku byla informována Rada mìsta 

Studénky na své 43. a 44. schùzi. Popsaný stav potvrdily i probíhající audity a následné kontroly.

Další postup byl proto soustøedìn na:
–  základní konsolidaci organizace vèetnì provozních záležitostí a stavu majetku,
– uplatnìní krizových opatøení zejména v oblastech zachování dosavadního provozu, konsolidace 

finanèní situace, zahájení nápravných krokù prakticky ve všech oblastech vnitøního øízení 

organizace vèetnì systému úèetnictví, optimalizace daní a všech s tím souvisejících smìrnic 

a pøedpisù. Úèetnictví za pøedchozí rok 2012 pøi tom nemìlo vypovídací schopnost,
– perspektivu a další fungování organizace ve všech podstatných a rozvojových souvislostech 

vèetnì personálních záležitostí a motivaèních nástrojù. Nutné bylo využít i externí výpomoci 

zejména v oblasti daní a úèetnictví (fa FULLCOM, s. r. o.) a také v návaznosti na celý vnitøní 

organizaèní systém vèetnì kontroly,
– ovìøení a úpravu vztahù mezi pøíspìvkovou organizací a MìÚ Studénka.

Souèasnì probíhala a musela být zvládnuta øada externích kontrol a auditù, jejichž závìry byly 

porovnány s reálnou situací a které postup, uplatnìný od mìsíce èervna 2013, potvrdily. Øeditelkou 

vypracovaný harmonogram opatøení ke konsolidaci SAK Studénka, pøíspìvková organizace, je 

plnìn, což je také základním pøedpokladem pro další kroky. Spolu s tím byly plnìny i všechny další 

provozní záležitosti a organizovány akce vèetnì zajištìní Dne mìsta spojeného s výroèím 100 let 

kultury a sportu ve Studénce.
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Vedení organizace
01.01.2013 – 06.02.2013 Ing. Michal Krumpoch, øeditel SAK Studénka, p. o.
07.02.2013 – 31.05.2013 Ivetta Vavrošová, povìøená øízením SAK Studénka, p. o.
01.06.2013 Mgr. Hana Maiwaelderová, øeditelka SAK Studénka, p. o.
01.07.2013 – 23.10.2013 Jitka Davidová, úèetní-ekonom

Personální obsazení – oblast KULTURA

Ivetta Vavrošová øídí oblast KULTURA, vedoucí støediska KULTURA, 
zástupce øeditele, referent

Alena PodstavkovÁ samostatný referent
Lucie Langerová (MD) do 19.07.2013 produkèní, programový a kulturnì-výchovný 

pracovník
Zdeòka Velèovská uklízeèka

Petr Libosvár vedoucí støediska TV ODRA,                             
specialista videozáznamu

Petr Hradský specialista videozáznamu
Adam Gres do 31.08.2013 specialista videozáznamu
Bc. Filip Nekola od 01.09.2013 specialista videozáznamu

Hana Bajnarová vedoucí støediska KNIHOVNA, knihovnice
Ludmila Goldová knihovnice
Mgr. Dagmar Válková knihovnice

RSDr. Martin Šmída vedoucí støediska MUZEUM,                
vedoucí Vagonáøského muzea

Další pracovní pomìry byly uzavøeny jako dohody o provedení práce a dohody o pracovní èinnosti. 
Šlo o tyto pozice:
DPP – poøadatelská èinnost, obsluha baru, úklid v knihovnì a muzeu, lektoøi kurzù, obsluha pøi 
akcích,
DPÈ – dispeèeøi, prùvodci v muzeu.

Personální obsazení – oblast SPORT

Radek Poboøil vedoucí provozu sportovních zaøízení, zástupce 
øeditele do 31.08.2013

Ivana Poboøilová uklízeèka
Božena Ondrušová uklízeèka
Rostislav Beseda do 31.12.2013 hlavní strojník
Petr Satek strojník
Tomáš John strojník

od 01.08.2013 technický pracovník, správce ULP
Libor Sedlák do 01.09.2013 vrátný (místo zrušeno)
Alan Bittner od 24.09.2013 strojník-údržbáø
Miloš Bechný od 24.09.2013 strojník-údržbáø

Lucie Novická vedoucí provozu rekreaèních èinností
Dana Dubjuková pracovník obchodního provozu
Veronika Klosová do 20.09.2013 pracovník obchodního provozu
Jana Dreslerová od 01.10.2013 pracovník obchodního provozu
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Další pracovní pomìry byly uzavøeny jako dohody o provedení práce a dohody o pracovní èinnosti. 
Šlo o tyto pozice:
DPP – obsluha baru, èasomìøièi (AHL), rozhodèí (AHL), pomocný personál – ledaøi, úklid, obsluha 
fitcentra,
DPÈ – obsluha baru, obsluha fitcentra, mzdová úèetní.

Ukonèené pracovní smlouvy

Novì uzavøené pracovní smlouvy
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Dìlnický dùm 2. kvìtna 7, Studénka

Knihovna-zámek Panská 229, Studénka

Knihovna-sídlištì Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka

Vagonáøské muzeum Panská 229, Studénka

Areál bývalého koupalištì Sjednocení, Studénka

Víceúèelová sportovní hala Budovatelská 770, Studénka

Sportovnì ubytovací komplex Budovatelská 770, Studénka

Sportovnì rekreaèní areál Budovatelská 770, Studénka
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Mapa mìsta Studénky s vyznaèením jednotlivých provozoven:



Prostory Dìlnického domu jsou využívány pøedevším pro kulturní a spoleèenské aktivity. Dìlnický 
dùm nabízí tyto prostory:
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V dalších prostorech Dìlnického domu jsou kanceláøe a studio TV ODRA.

Souèástí budovy je restaurace Dìlnický dùm, tyto prostory jsou i s kavárnou v Dìlnickém domì 
pronajaty v rámci dlouhodobého pronájmu p. Liboru Polehlovi. Úèel pronájmu je stanoven na 
provozování restaurace a kavárny.

KNIHOVNA

Knihovna je umístìna ve dvou provozovnách. Hlavní knihovnický prostor se nachází ve Studénce, 
v èásti Butovice na sídlišti, Studénka, o. p. s., Arm. gen. L. Svobody 760. Poboèku knihovny najdeme 
v prostorech zámku ve Studénce 1.

VAGONÁØSKÉ MUZEUM

Expozice vagonáøského muzea je umístìna v prostorech zámku ve Studénce 1 na Panské ulici 229. 
Návštìvník se zde mùže seznámit se zpùsobem dopravy od støedovìku až po vznik nejstarších 
železnièních tratí. Najdeme zde prezentaci výrobcù železnièní techniky na pøelomu 19. a 20. století, 
v dobì, kdy byla založena i vagonka ve Studénce. Muzeum bylo pùvodnì koncipováno jako 
podnikové muzeum vagonky, proto je hlavní èást expozice vìnována právì jí.

AREÁL BÝVALÉHO KOUPALIŠTÌ

Areál bývalého koupalištì se nachází na ulici Sjednocení. V dubnu 2013 byla uzavøena nájemní 
smlouva a tento areál byl pronajat. Nájemcem je spoleènost Labe_L Technologies, s. r. o. Úèel 
pronájmu je stanoven na provozování kanceláøe osobní pøepravy, obèerstvení a poøádání 
sportovních, kulturních a spoleèenských akcí.

VÍCEÚÈELOVÁ SPORTOVNÍ HALA VE STUDÉNCE

Prostor víceúèelové sportovní haly je umístìn v èásti Butovice, je využíván pøedevším ke sportovním 
aktivitám, zatím pouze v zimních mìsících. V prostorech stadionu má kanceláø rovnìž hokejový klub 
HC Studénka. Další prostory jsou využívány jako šatny, v severovýchodní èásti v pøízemí jsou 
prostory pronajaty.



V prvním patøe severovýchodní strany haly je umístìno fitcentrum, které rovnìž provozuje 
SAK Studénka, pøíspìvková organizace.

SPORTOVNÌ UBYTOVACÍ KOMPLEX

Sportovnì ubytovací komplex je stavebnì spojen s víceúèelovou sportovní halou. Najdeme zde 
bazén o rozmìrech 17 m x 5 m, sauny, zvláš� pro muže a ženy, víøivou vanu pro 4 osoby, solárium, 
bowling a bar. Jsou také zde umístìny pokoje s celkovou kapacitou 37 lùžek. Celkem je zde 8 pokojù, 
z nichž 6 má spoleèné sociální zaøízení na chodbì, další dva pokoje jsou se spoleèným sociálním 
zaøízením.

Èlenìní pokojù:
1x dvoulùžkový pokoj se spoleèným sociálním zaøízením
2x pìtilùžkový pokoj se spoleèným sociálním zaøízením
3x šestilùžkový pokoj se spoleèným sociálním zaøízením
1x ètyølùžkový apartmán s vlastním sociálním zaøízením
1x tøílùžkový apartmán s vlastním sociálním zaøízením

V prostorech ubytovacího komplexu jsou umístìny i kanceláøe vedení organizace.

SPORTOVNÌ REKREAÈNÍ AREÁL

Sportovnì rekreaèní areál najdeme na stejné adrese jako sportovnì ubytovací komplex. Jde 
o venkovní areál s herními prvky pro nejmenší, s brouzdalištìm a minigolfem.
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KULTURA

Dramaturgie kulturních poøadù v roce 2013 byla zamìøena pøedevším na oslavy 100 let kultury 
a sportu ve Studénce. Vzhledem k nepøíznivému stavu financí od února 2013 v organizaci 
SAK Studénka, p. o., došlo k úpravì plánu kulturních akcí. 

Nìkteré akce byly zrušeny nebo nahrazeny akcemi ménì finanènì nároènými. Z tìch vìtších se 
neuskuteènil koncert Radùzy, hudební veèer Ládi Kerndla, hudební festival Studnice 2013, Okresní 
pøebor – exhibièní fotbalové utkání s protagonisty stejnojmenného filmu, Vypnìte prosím 
s Miroslavem Donutilem, Kouzelné vánoce s Pavlem Šporclem.

ÈINNOSTI SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE, V ROCE 2013

DIVADLO

Oblast divadla se již dlouhá léta opírá o divadelní pøedstavení profesionálních scén, které pøinášejí 
diváckou úèast. Jsou vybírána hlavnì zájezdová divadla a divadelní spoleènosti, u nichž byl na 
základì pøedchozích zkušeností pøedpoklad dobré prodejnosti. 

V roce 2013 to byla divadelní inscenace Vyhazovaèi v provedení hercù Divadla Radka Brzobohatého 
a Divadlo Bolka Polívky s didaktickou klauniádou DON QUIJOTE de la mANCHA. Pøedstavení bylo 
zaøazeno do projektu „Podpora kultury s EU“, který má dovážet špièkovou kulturu na malá mìsta, 
mìsteèka a obce, a to za zvýhodnìných podmínek.

POØADY PRO DÌTI A MLÁDEŽ

V rámci nedìlního odpoledne pro nejmladší generaci byly odehrány tøi pohádky a jedna pohádka 
v rámci školního pøedstavení pro dìti z mateøských škol a I. stupnì škol základních. Úspìšný byl 
i maškarní ples. Pro starší žáky základních škol se ve spolupráci s žákovským parlamentem 
B.E.S.T.T uskuteènily diskotéky pro náctileté. Již sedmý rok v plesové sezonì spolupracujeme se 
Støední ekonomicko-podnikatelskou školou Studénka, o. p. s., na pøípravì a samotném prùbìhu 
studentského plesu.

POØADY PRO SENIORY

Z nabídky akcí se staly velmi populárními Diskotéky pro starší a pokroèilé. Jejich hosty byli napøíklad 
Pavlína Filipovská, Karel Štìdrý, Yvonne Pøenosilová nebo cimbálová muzika Friš.

TALK SHOW

Potøetí se konala Satirická Studénka, která po bavièích T. Matonohovi, J. Poláškovi, M. Knorovi 
a L. Pavláskovi nabídla dalšího umìlce – Rudu z Ostravy.

DALŠÍ AKCE

O prázdninách, v srpnu, pøijel Kinematograf bratøí Èadíkù, který po 4 dny promítal návštìvníkùm filmy 
èeské produkce. Z programové nabídky pravidelných akcí se uskuteènily poøady Mažoretkové 
odpoledne, Ženy v akci, Studénecký kapøík (pro mentálnì a sluchovì postižené). „A� žije“ byl název 
slavnostního koncertu Tamburašského orchestru Braè k jeho 100. výroèí.

Pro obèany mìsta jsme po celý rok na námìstí Republiky poøádali farmáøské trhy.
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SPOLEÈENSKÉ AKCE

V rámci oslav 100 let kultury a sportu se uskuteènil XVII. mìstský ples, ze kterého si každý návštìvník 
odnesl pozornost v podobì pamìtní mince vydané k 100 letùm sportu a kultury ve Studénce. V rámci 
programu vystupovali profesionální umìlci: skupina Bony M Revival, kapela Dum Doobie Band, 
Cirkus trochu jinak. V porovnání s rokem 2012 se plesu zúèastnilo o 40 platících návštìvníkù ménì.

VENKOVNÍ AKCE

Den mìsta se poprvé konal v areálu TJ MSV Studénka a jeho hlavním hostem byla slovenská kapela 
No Name. Pro všechny návštìvníky byl pøipraven bohatý program již od odpoledních hodin. Vše 
zaèalo vystoupením tamburašského orchestru, poté se dìti bavily na narozeninách Albertíka, veèer 
byla pøipravená velká narozeninová diskotéka. Zpestøením pro všechny byl vyhlídkový let vrtulníkem 
nad Studénkou, jízda na koni, hasièská show a další.

Karnevalové ukonèení léta je tradièní spoleèensko-kulturní akce, kterou uzavíráme prázdniny. 
I tentokrát se konala v prostorech u Dìlnického domu.

Tradiènì jsme rozsvìcovali vánoèní stromy, a to v èásti Studénka u Dìlnického domu, v èásti 
Butovice u kostela a na námìstí Republiky. Dìti z místních škol obohatily program svými 
vystoupeními.

Již tradiènì se na námìstí Republiky uskuteènily Vánoèní trhy.

PØEHLED USKUTEÈNÌNÝCH KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2013

leden název poøadu návštìvnost 

12.01.2013 Novoroèní koncert Tamburašského orchestru Braè 
Studénka 

108 

13.01.2013 Pohádkové odpoledne „Snìhurka a sedm trpaslíkù“ 95 

26.01.2013 Maškarní ples pro dìti – Karneval z Jirákova 130 

únor název poøadu návštìvnost 

01.02.2013 Vyhlášení úspìšných obèanù mìsta a osobnosti mìsta 100 

08.02.2013 Diskotéka pro náctileté 76 

10.02.2013 Pohádkové odpoledne „Kašpárkùv svìt“ 36 

16.02.2013 XVII. mìstský ples 265 

28.02.2013 Veèer s Pavlínou Filipovskou 51 

bøezen název poøadu návštìvnost 

02.03.2013 Studénecká hùlka 120 

15.03.2013 Studentský ples 145 
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duben název poøadu návštìvnost 

09.04.2013 Divadelní pøedstavení „Vyhazovaèi“ 207 

19.04.2013 Babièèina krabièka 46 

27.04.2013 Diskotéka pro náctileté  45 

kvìten název poøadu návštìvnost 

   

èerven název poøadu návštìvnost 

14.06.2013 „A� žije“ – koncert k založení Tamburašského orchestru 
Braè 

121 

15.06.2013 Den mìsta 2000 

23.06.2013 Mažoretkové odpoledne 80 

èervenec název poøadu návštìvnost 

   

srpen název poøadu návštìvnost 

12.–
15.08.2013 

Kinematograf bratøí Èadíkù 400 

30.08.2013 Karnevalové ukonèení léta 238 

záøí název poøadu návštìvnost 

06.09.2013 Veèer pro seniory 45 

21.09.2013 Kiss pípa 100 

29.09.2013 Setkání s jubilanty 150 

øíjen název poøadu návštìvnost 

18.10.2013 Satirická Studénka – Ruda z Ostravy 62 

22.10.2013 Studénecký kapøík 250 

listopad název poøadu návštìvnost 

19.11.2013 Rákosníèek a jeho rybník – divadelní pohádka 316 

29.11.2013 Ženy v akci  106 
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prosinec název poøadu návštìvnost 

01.12.2013 Divadelní pøedstavení DON QUIJOTE de la mANCHA 10 

02.12.2013 Rozsvícení vánoèních stromù 300 

07.12.2013 „Vánoce, Vánoce pøicházejí“ – koncert tamburašského 
orchestru 

118 

08.12.2013 „Betlém“ – pohádka s nadílkou 57 

14.12.2013 Vánoèní trhy 500 

27.12.2013 Silvestrovská generálka 42 

 

ROZDÌLENÍ DLE KATEGORIÍ

název poèet  návštìvnost 

divadla pro dìti 3 188  

školní divadelní pøedstavení 1 316  

divadla pro dospìlé 2 217 

talk show 1 62  

taneèní veèery 5 422  

hudební koncerty 3 347 

diskotéky 2 121 

dìtské poøady (maškarní, 
mažoretkové odpoledne, 
Studénecký kapøík) 

3 

460 

spoleèenské plesy 2 410 

soutìže 1 120 

prodejní akce (trhy) 10 1 450 

zábavné poøady (den 
mìsta, Ženy v akci, Kiss 
pípa, kinematograf) 

4 

2 553 

ostatní akce (vyhlášení, 
jubilanti, rozsvícení stromù) 

3 
550 

celkem 40 7 216 
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KLUB PEKLO

Klub se snažil v prùbìhu roku pokraèovat v nastaveném trendu, jenž se postupnì vytvoøil bìhem 
minulých dvou let. Program klubu byl i nadále tvoøen pøedevším pro teenagery a mladé obyvatele 
Studénky a okolí.

Rok 2013 byl v zimì odstartován taneèními veèery v rytmu 80. a 90. let, na které volnì navázaly akce 
v rytmu diskoték. V únoru se promìnily prostory klubu v poutní místo nejvìrnìjších fanouškù britské 
kapely Depeche Mode. To když se ve spolupráci s místními fanoušky uspoøádal po nìkolika letech 
další roèník Depeche Mode party, na kterou se sjeli pøíznivci skupiny z celé Moravy. Na mìstském 
plese již tradiènì fungovalo PEKLO jako jeden z barù. Zaèátek bøezna obohatil program klubu 
rakouský host, kapela Blind Of 69.

Další èást mìsíce bøezna a duben byly silnì poznamenány nevlídným poèasím. Silné deštì 
zpùsobily vytlaèení spodní vody v prostorách klubu, který musel být následnì po více jak mìsíc 
pravidelnì vysoušen, proto musel být již naplánovaný program z velké èásti zrušen nebo pøesunut. 
Po ustálení poèasí a vyèištìní prostor pokraèoval program tradièní akcí zvanou Májovka, na které se 
pøedstavili ti nejlepší z místních Djù. Celý jarní program pak zakonèil koncert ostravské kapely 
Snadné pohyby s hosty a velký koncert v pøísálí Dìlnického domu v rámci dne mìsta, kde se 
pøedstavily všechny více èi ménì studénecké kapely. Jmenovitì The Truth Is Out There, Below The 
Mark, Escape From August a Gentle Irony Trio.

Pøestávka v letních mìsících se nesla v duchu pøíprav na podzimní èást roku. Program klubu 
odstartoval v øíjnu 2013 další ze série rockových koncertù domácích kapel.  Podzimní program nabídl 
další roèník již tradièního maškarního bálu a taneèní akce s lokálními Djs. Období Vánoc se neslo 
v retro stylu 80. a 90. let a kompletní program uzavøel 24. prosince tradièní štìdroveèerní poslechový 
veèer.

PØEHLED USKUTEÈNÌNÝCH AKCÍ V KLUBU PEKLO V ROCE 2013

datum název návštìvnost 

11.01.2013 Disco night 31 

25.01.2013 Tancovaèka 47 

09.02.2013 Depeche Mode party 88 

01.03.2013 Blind Of 69 + hosté 42 

03.05.2013 Májovka 67 

11.05.2013 Snadné pohyby + hosté 27 

14.06.2013 Den mìsta (pøísálí DD) 180 

11.10.2013 Below The Mark + hosté 42 

25.10.2013 Maškarák 60 

02.11.2013 Criminal Colection + hosté 44 

23.11.2013 Thru The Beats 25 

13.12.2013 Retro disco párty 26 

24.12.2013 Pekelné Vánoce 70 
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KURZY

KURZ KALANETIKY

Probíhal na ZŠ Butovické 1x týdnì pod vedením Šárky Klementové, a to v období od ledna do èervna 
a od záøí do prosince. Kurzu se úèastnilo celkem 37 osob.

KURZY CVIÈENÍ V KLUBU ZDRAVÍ

Probíhaly v zrcadlovém sále Dìlnického domu 2x týdnì pod vedením Dagmar Bajnarové, v období 
od záøí do kvìtna. Dvou kurzù se zúèastnilo 22 osob, což je maximální poèet vzhledem ke kapacitì 
sálu.

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE

Probíhaly v zrcadlovém sále Dìlnického domu. Tøi kurzy po deseti lekcích absolvovalo 30 osob. 
Kurzy byly vedeny Janou Mrázkovou.

SAK Studénka, p. o. nabízí své prostory k pronájmu. V Dìlnickém domì to jsou: velký sál, pøísálí, 
zrcadlový sál, klubovna. Na území celého mìsta zajiš�uje výlepovou službu. Ceny jednotlivých 
služeb jsou uvedeny v ceníku organizace.

SLUŽBY

PØEDPLATNÉ DO NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO 

OSTRAVA

SAK Studénka, p. o., zajiš�uje pro obèany Studénky pøedplatné do ostravského divadla. Od záøí do 
èervna navštívilo 42 pøedplatitelù 16 pøedstavení.
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TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

Tamburaši oslavili 100 let od svého založení. Svou èinnost zahájili v dobì, kdy èeské zemì byly ještì 
souèástí Rakousko-Uherska, pøesnìji v roce 1913. Orchestrem tak prošla øada generací, které 
úspìšnì prezentovaly a dosud prezentují kulturní dìní ve Studénce. Repertoár orchestru zahrnuje 
snad všechny hudební žánry, vèetnì vlastních skladeb. Ve vedení orchestru se za celou dobu od jeho 
vzniku vystøídali jen ètyøi dirigenti – Richard Gelnar, Milan Gelnar, Miloslav Grohmann a souèasný 
Petr Olbrecht. Vedoucím orchestru je Iveta Alèerová, v souèasné dobì má orchestr 20 èlenù.

SAK Studénka, p. o., poskytuje jednou týdnì Tamburašskému orchestru Braè zdarma prostory šaten 
nad jevištìm k pravidelným zkouškám. Zajiš�uje orchestru smluvní podmínky pro koncertní 
vystoupení ve Studénce i mimo mìsto, poskytuje mu zázemí a hradí náklady orchestru.

OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ ORCHESTRU

V lednu se uskuteènil novoroèní koncert v sále Dìlnického domu. Jako hosta orchestr pozval 
pìvecké sdružení Collegium Bonum pod vedením Gabriely Onderkové. Osobností mìsta Studénky 
2013 byl v únoru na slavnostním veèeru vyhlášen in memoriam spoluzakladatel, vedoucí, dirigent 
a skladatel Tamburašského orchestru Braè pan Richard Gelnar. Uskuteènily se krátké promenádní 
koncerty ve Studénce (zejména u bývalých èlenù orchestru). 

V èervnu èlenové orchestru spolu s vedením mìsta položili kytice na hrob zakladatelù tamburašù 
R. Gelnarovi a R. Langerovi. 14. èervna se konal v Dìlnickém domì slavnostní koncert ke 100. výroèí 
orchestru s øadou gratulantù a hostù, o den pozdìji zahráli tamburaši na oslavách dne mìsta. 
V èervenci probìhl koncert v Domì pokojného stáøí – Domovì sv. Anny ve Studénce. Oslavy 100 let 
byly zakonèeny v prosinci vánoèním koncertem, hostem na nìm byl slovenský tamburašský soubor 
z Tekovských Lužan.

Poèátkem roku obdržel Tamburašský orchestr Braè oficiální pozvání k úèasti na 9. mezinárodním 
festivalu tamburašských souborù, který probìhl v sobotu 11. kvìtna 2013 v srbských Užicích. 
V èervenci 5 èlenù souboru absolvovalo letní soustøedìní v Chorvatsku a zúèastnilo se vystoupení 
Evropského tamburašského orchestru na dvoudenním festivalu tamburašské hudby v bosenské 
Banja Luce. V èervenci soubor koncertoval v historickém mìstì Štramberku, v srpnu pak v Lipové 
u Prostìjova na oslavách dne obce.
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MAŽORETKY PETRA

V roce 2013 se mažoretky zúèastnily 30 rùzných soutìží a vystoupení. Byly registrovány v asociaci 
MAC, která spadá pod evropskou asociaci EMA. Na 13 soutìžích vybojovaly celkem 12 zlatých, 
14 støíbrných a 4 bronzové medaile. Soubor Maminky získal tituly Vicemistrynì Moravy a dále 
Vicemistrynì ÈR, soubor Seniorky vybojoval tituly Vicemistrynì Moravy a 2. vicemistrynì ÈR. Duo 
Barnetová Iveta a Poláková Pavlína se stalo Vicemistrynìmi Evropy v kategorii duo Senior Baton.

Soubor Seniorky v roce 2013 spolupracoval s ASH DOM Jistebník a reprezentoval spolu 
s orchestrem mìsto Studénka na mezinárodním festivalu v nìmeckém mìstì Malente.

Ve školním roce 2012/2013 navštìvovalo soubor mažoretek celkem 70 dìvèat a žen:
· Dìti 14
· Kadetky 18
· Juniorky 13
· Seniorky 15
· Maminky 10

Ve školním roce 2013/2014 navštìvovalo soubor mažoretek celkem 74 dìvèat a žen:
· Dìti 17 (rok narození 2008–2004)
· Kadetky 9 (rok narození 2004–2002)
· Juniorky 17 (rok narození 2002–2000)
· Seniorky 21 (rok narození 2000–1996)
· Maminky 10

Všechny soubory pracují s náèiním baton (hùlka), a to jak ve velkých formacích, tak v mini 
a sóloformacích. V soutìžní sezonì 2013 si mažoretky pøipravily kolem 40 choreografií.

Mažoretky poøádaly v èervnu již tradièní vystoupení pro veøejnost „Velké mažoretkové odpoledne“ 
a poprvé poøádaly soutìž sólo a miniformací „Studénecká hùlka“. Soutìž mìla velice pozitivní ohlas 
u všech zúèastnìných souborù – do Studénky pøijely soutìžit mažoretky z celé Èeské republiky.
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TELEVIZNÍ STUDIO ODRA

Studio v roce 2013 prošlo zmìnami, které diváci mohou zaznamenat v lednu 2014. Tým 
televize ODRA pracoval na spuštìní „nové televize“. Další zmìnou byl nový moderátor a grafik TV 
Odra. Od èervence nahradil Adama Grese Bc. Filip Nekola.

TÝM TV ODRA

Na zpravodajství a tvorbì poøadù se nejvìtší mìrou podíleli Petr Libosvár, Ivetta Vavrošová, Petr 
Hradský, Adam Gres a pozdìji i Bc. Filip Nekola. Na obrazovkách jste mohli èastokrát vidìt 
i moderátorku Sabinu Hromkovou. Nìkolikrát jsme také využili pomoc externistù, kteøí pomáhali 
technicky zajistit i kulturní akce.

VYSÍLÁNÍ A JEHO OBSAH

I nadále jsme spolupracovali s kopøivnickou KTK a novì jsme navázali spolupráci s televizí 
Mikroregiony. Zprávy ze Studénky tak vidìli diváci napø. v Kopøivnici, Pøíboøe, Sedlnicích, Štramberku 
apod. Vysílání jsme soubìžnì šíøili i na kanále TV Odra v síti MIRAMO a na internetu pomocí 
simulcastingu www.tvodra.cz. Archiv zpravodajství a dalších poøadù jako jsou „Kulturní minuty“, 
„V Pekle“ nebo „Pohled do knihovny“ mohli a mohou diváci vidìt i na našem kanálu Youtube.com, kde 
pravidelnì pøidáváme nová videa do archivu. Vyplatilo se šíøit informace pomocí Facebooku, kde naši 
èlenové takøka okamžitì vidìli èerstvé informace, které se jim snažíme neustále nabízet. I nadále 
jsme rozvíjeli spolupráci s institucemi v našem okolí, které dodávají do vysílání nejrùznìjší pøíspìvky, 
jako jsou dokumenty, výuková videa a další zajímavé snímky.

Obsahem zpráv byly veškeré události z mìsta ve všech jeho oblastech. Úzce jsme proto 
spolupracovali s vedením mìsta, obèany a dalšími dùležitými institucemi a spolky ve mìstì. Podnìty 
a informace, které jsme dostávali, zpracováváme zodpovìdnì, objektivnì a v mezích zákona.

V kabelové síti a na internetu mohli diváci vidìt prùmìrnì 45 repríz týdnì magazínu TV Odra. Jen pro 
zajímavost, v uplynulém roce studio TV Odra nabídlo svým divákùm 231 reportáží, anket a besed. 
Celkem jsme za rok odvysílali pøes 100 hodin poøadù.

ÚSPÌCHY

K podzimu patøí i Kafka, což je mezinárodní soutìž kabelových televizí, kde jsme získali druhé místo 
v kategorii Zpravodajství a tøetí místo za dokument o povodních. I tìmito úspìchy se ukazuje, že 
televize Odra je schopná konkurovat a držet se na špici regionálních televizí.

ÚSPÌCHY

Pracovníci studia zabezpeèili pøímé pøenosy a ozvuèení všech zasedání Zastupitelstva mìsta 
Studénky a dalších velkých akcí. Natáèeli jsme a zpracovávali vybrané celé sportovní zápasy, které 
jako jediná kabelová televize v Èeské republice vysíláme komentované.
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ZPRAVODAJ MÌSTA STUDÉNKY

V roce 2013 byl Zpravodaj mìsta Studénky vydáván v nákladu 650–750 ks 11x roènì. Obálka 
zpravodaje mìní každoroènì svou podobu a stejnì tomu bylo i v roce 2013 (od poèátku roku 2008 je 
zajištìna variabilní barevnost každého èísla). Vnitøní èást zpravodaje je pak provedena v èernobílé 
barvì a rozdìlena do nìkolika rubrik, napø. informace z mìsta, ze škol, ze sportu a kultury apod. 
Pravidelné rubriky jsou pak doplnìny o èlánky ètenáøù, pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce 
a inzerce.

Od roku 2005 jsou všechna èísla pravidelnì uvádìna na webových stránkách SAK Studénka, p. o.

Stejnì jako v minulých letech byl zpravodaj mìsta nabízen v novinových stáncích a obchodech. 
V roce 2013 byl snížen seznam prodejních míst z dùvodu zrušení prodejních míst. Mìsíènì se 
zpravodaj rozesílá do 30 mìst, knihoven a institucí a zároveò inzerenti dostávají výtisk zdarma.

Distribuèní místa Zpravodaje mìsta Studénky na konci roku 2013:
1. Mìstská knihovna Studénka-sídlištì
2. MìÚ Studénka
3. IC Studénka
4. Novinový stánek Ryšavý
5. Stánek Sjednocení
6. MISS, a. s.
7. Novinový stánek na ul. Poštovní
8. Ing. Svatava Neblová
9. Svìt dárkù
10. Øeznictví NAÏA
11. U Èápa – Fendrych (ÈD)
12. Hruška, ul. 2. kvìtna 227
13. Hruška, Butovice u kostela
14. Hruška, Butovice
15. Hruška, Panská
16. Hruška,2. kvìtna 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

leden 719 651 594 439 575 478 461 

únor 680 664 552 419 572 457 480 

bøezen 697 606 537 434 569 472 493 

duben 650 451 520 459 546 466 485 

kvìten 610 604 513 413 487 484 488 

èerven 591 534 518 430 480 489 504 

èervenec 583 479 518 356 468 454 499 

srpen 599 458 468 396 454 

  záøí 562 511 527 404 451 458 506 

øíjen 532 570 477 396 461 458 491 

listopad 589 503 471 401 459 445 460 

prosinec 621 598 402 388 469 471 467 

 

PRODEJE ZPRAVODAJE MÌSTA STUDÉNKY
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V grafickém znázornìní prodeje zpravodajù jsou zobrazeny pro pøehlednost pouze poslední ètyøi 
roky.

Tento graf zachycuje prodej zpravodaje v prùbìhu roku 2013. Je zde patrné, že prodej v prùbìhu roku 
nemá významné výkyvy.
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MÌSTSKÁ KNIHOVNA STUDÉNKA

KNIHOVNICKÁ ÈINNOST

Mìstská knihovna Studénka obsluhuje v rámci knihovní èinnosti 890 registrovaných ètenáøù, což èiní 
cca 9 % z celkového poètu obyvatel Studénky. V rámci knihovní èinnosti knihovnu bìhem roku 
navštívilo 20 490 návštìvníkù a vypùjèilo si 50 388 knih a èasopisù.

Bìhem roku doplnila knihovna knižní fond o 535 nových knih, z toho nakoupila 356 knih za 65.587 Kè 
a získala darem 179 knih. Knihovna zažádala o poskytnutí dotace z projektu Èeská knihovna, který 
vyhlašuje Moravská zemská knihovna v Brnì z povìøení Ministerstva kultury ÈR. V prvním kole jsme 
získali 53 titulù v hodnotì 9.582 Kè, které byly a budou prùbìžnì dodávány i v roce 2014. V druhém 
kole jsme získali 27 titulù v hodnotì 5.952 Kè. Ty budou dodány v roce 2014.

V roce 2013 probìhla revize knihovního fondu. V knihovnì na sídlišti bylo zrevidováno 15 288 svazkù 
a revizi provedly knihovnice Ludmila Goldová a Mgr. Dagmar Válková. V knihovnì na zámku bylo 
zrevidováno 8 989 svazkù a revizi provedla vedoucí knihovny Hana Bajnarová.

KNIHOVNICKÁ ÈINNOST

Svùj kredit si knihovna získala komunitní èinností, která se øadí k nejlepším v novojièínském regionu. 
Pro širokou veøejnost pøipravila celkem 73 akcí, které navštívilo 4 273 návštìvníkù.

Vzdìlávací akce
V této oblasti jsme se zamìøili na širokou veøejnost, kde jsme nabídli vzdìlávací pøednášky z èeských 
dìjin, psychologie, zdravovìdy, sebehledání a sebepoznávání, literatury a pøednášky cestopisné. 
Pokraèovali jsme v kurzu bubnování a v poèítaèovém kurzu pro seniory. Novì jsme pøipravili kurz 
fotografování, výživové terapie, cvièení na páteø a klouby a semináø o posilování.

Nadále jsme spolupracovali se základními a mateøskými školami ze Studénky a se Støední 
ekonomicko-podnikatelskou školou Studénka, o. p. s. Pøipravili jsme 15 knihovnických lekcí, 2 
besedy se spisovateli, hrátky s hlavolamy a celostátní projekt Už jsem ètenáø pro žáky 1. tøíd.

Kulturní akce
Po celý rok pokraèovala akce Výstavy 2013. Uskuteènilo se jich 10 a 5 veøejných vernisáží. Již 
podruhé jsme v knihovnì pokøtili knihu básní studénecké básníøky Anny Škulavíkové.



Mìstská knihovna Studénka v roce 2013  

Poèet obsluhované populace 9 880 

to znamená  

    

9 % 

Poèet registrovaných ètenáøù 890 

z toho mládeže do 15 let 

   

203 

       Poèet návštìvníkù knihovny 
celkem 

  

20 490 

z toho fyzické návštìvy 

   

17 890 

návštìvy využívající 
internet 

   

681 

návštìvy kulturních akcí 

   

3 095 

návštìvy vzdìlávacích 
akcí 

   

1 178 

z toho nefyzické 
návštìvy 

    návštìvy pøes on-line katalog 

 

2 600 

       Poèet vypùjèených dokumentù 

  

50 388 

z toho periodik 

    

8 253 

       Knižní fond celkem 

  

27 632 

pøírùstky knih za rok 2013 
celkem 

  

535 

z toho nákup za 
65.587 Kè 

   

356 

z toho dary 

    

179 

       Revize knižního fondu 

Knihovna-
sídlištì 

   

20.05. – 31.05. 

Zrevidováno poèet svazkù na 
regále 

  

15 288 

Poèet nezvìstných 150 

27





VAGONÁØSKÉ MUZEUM

30

Návštìvnost Vagonáøského muzea byla v roce 2013 stejná jako v pøedcházejícím roce. Pro 
návštìvníky bylo muzeum otevøeno celkem 131 dnù, k èemuž je navíc nutné pøipoèíst samostatnì 
sjednané návštìvy. Pokles návštìvníkù z øad dospìlých byl kompenzován vyšší návštìvností 
v kategorii dìtí (organizované školní zájezdy) a dùchodcù. Nejvìtší rùst návštìvnosti jsme 
zaznamenali u rodinných výletù. Zvýšení tržeb lze pøevážnì pøipsat na vrub samotnému zvýšení cen 
vstupného do muzea.

Stejnì jako každý rok jsme zajistili tøi dny otevøených dveøí – Den muzeí a galerií ÈR (kvìten), Den 
mìsta Studénky (èerven) a den otevøených dveøí (záøí), organizovaný mìstským úøadem. Nabídku 
volného vstupu využilo po všechny tyto dny 323 návštìvníkù.

Pracovníci muzea zabezpeèili hladký prùbìh celé návštìvnické sezony, z øad návštìvníkù jsme 
nezaznamenali žádné negativní reakce. Povzbuzením do další práce je i spousta jejich kladných 
hodnocení na úroveò obsahu, zpracování a udržování expozice.

Muzeum pokraèovalo v rozbìhnutém projektu „Industriální atraktivity v Moravskoslezském kraji“. Na 
vytvoøené „Stezce technických atraktivit“ – TECHNO TRASE mìli návštìvníci možnost získávat 
drobné upomínkové pøedmìty. Odmìny dodal Krajský úøad Moravskoslezského kraje. Samotný 
projekt je spolufinancován z Regionálního operaèního programu regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. Tato podpora byla také pravdìpodobnì hlavním dùvodem pøesunu návštìvníkù 
z øady dospìlých na rodiny.

Stejnì jako v pøedchozím roce probìhla i v roce 2013 v polovinì záøí akce FAJNE LÉTO, zamìøená 
hlavnì na propagaci technických památek. V zámeckém parku zajistila doprovodný program 
Agentura pro regionální rozvoj v Ostravì. Vystoupila zde cimbálová muzika Šajtar, kouzelník Vespe 
pobavil hlavnì ty nejmenší a pøevážnì mladé generaci zahrála populární ostravská rocková kapela 
Naked Floor. Odhadem 450 až 500 návštìvníkù mohlo být spokojeno s programem, navíc byla pro nì 
pøipravena i ochutnávka krajových specialit. Pøi této pøíležitosti navštívilo poøádající muzeum od rána 
celkem 345 návštìvníkù.

Projekt TECHNO TRASA a akce FAJNE LÉTO skonèí podle dohody posledními akcemi v mìsíci 
èervenci roku 2014.

Ve dnech 18.–20. èervna jsme Vagonáøské muzeum prezentovali na Mezinárodním veletrhu drážní 
techniky, výrobkù a služeb v Ostravì pod názvem Czech Raildays 2013. 

Statistické údaje v porovnání s rokem 2012 

Celkový poèet návštìvníkù 5 805 0 % 

Plné vstupné (dospìlí) 1 831 -11,7 % 

Snížené vstupné (dìti 6–15 let, dùchodci, ZTP) 1 243 +8,7 % 

Rodinné vstupné (2dospìlí + 2 a více dìtí) 
892 +22,5 

% 

Neplatící návštìvníci 1 839 -1,3 % 

Poèet badatelských návštìv 15  

Tržby ze vstupného, za služby a doplòkový prodej (v Kè) 154.952 +22 % 

 



Do sbírek muzea jsme zaøadili novì vyrobený model tøínápravového železnièního osobního vozu v 
mìøítku 1:10, postavený v originálu v Anglii. Stavbu jsme provedli podle nejstaršího výkresu z roku 
1842, z období vznikající parostrojní železnice v Evropì. Muzeum má tento výkres k dispozici. 
Exponát, spoleènì s výkresem, jsme zaøadili v expozici do èásti všeobecné historie dopravy.

Nadále pokraèuje zpracovávání historické výkresové a fotografické dokumentace. Nejstarší z nich 
má již více než 150 let a je potøebné ji uchovat pro generace pøíští. Výsledky práce jsou dostupné 
badatelùm, kteøí se na muzeum obracejí s technickými dotazy. Bylo zpracováno 26 oblastí a dotazù, 
badatelských návštìv se uskuteènilo 15, ostatní je vyøizováno pomocí internetu. Zpracovávání 
a doplòování chybìjící dokumentace je hlavní èinností muzea v období, kdy je pro veøejnost 
uzavøeno. 
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SPORT

Pøedmìtem èinnosti SAK Studénka, p. o., jsou také aktivity sportovního charakteru. Pro tyto aktivity 
využíváme prostory sportovnì-ubytovacího komplexu, sportovnì-rekreaèního areálu a víceúèelové 
sportovní haly.

Víceúèelová sportovní hala ve Studénce je sportovní zaøízení, které je využíváno pøedevším v 
zimních mìsících ke sportùm na ledové ploše. Hala poskytuje zázemí sportovnímu klubu 
HC Studénka, který zde trénuje i hraje všechna domácí a pøípravná utkání všech kategorií.

Ledová plocha je dále využívána pro soutìž amatérských družstev, tzv. AHL (amatérská hokejová 
liga), pro pronájmy jednotlivým amatérským týmùm, pro bruslení veøejnosti. V dopoledních hodinách 
využívají ledovou plochu i školy ze Studénky a okolních obcí.

Technický stav budovy i dalšího technického zaøízení není pøíliš dobrý. V létì 2013 se projevil 
havarijní stav støechy, proto ji bylo nutné opravit. Oprava probìhla od srpna do záøí 2013. V souvislosti 
s opravou bylo nutné posunout zahájení mražení a pøípravy ledové plochy, družstvo HC Studénka 
muselo své první tréninky uskuteènit v Kopøivnici. Dalším problémem se ukázala èasomíra. I ona 
vypovìdìla službu a bylo nutné okamžitì situaci øešit. Opravu støechy i instalaci nové èasomíry 
financoval MìÚ Studénka.

Využití ledové plochy (v hod.)

mìsíc  pronájem 
kolektivy  

2012         2013 

pronájem HC       

 2012         2013 

hodiny školy   

2012         2013 

celkem 

2012         2013 

leden  99,5 122,5 121,25 86 36 27 256,75 235,5 

únor  101,25 119 119,75 81 26 24 247 224 

bøezen  98,5 97,75 56 80,75 16 22,5 170,5 201 

srpen 22,5 0 43,75 0 0 0 66,25 0 

záøí  98,25 58,75 99,25 63,0 15 0 212,5 121,45 

øíjen  110,5 110,75 98,25 84,5 32 0 240,75 195,15 

listopad  132,5 137,25 115,75 93,75 48 2 296,25 231 

prosinec  124,25 132,5 75,5 65,5 32 0 231,75 198 

celkem 787,25 778,5 729,5 554,5 205 75,5 1 721,75 1 406,1 

 

VÍCEÚÈELOVÁ SPORTOVNÍ HALA



Tabulku doplòují následující grafy, ze kterých vyplývá, že mírný pokles využití ledové plochy ovlivnilo 
zahájení sezony 2013/2014 až v polovinì záøí, a také to, že HC Studénka do sezony 2013/2014 
nepøihlásil družstvo juniorù.
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Bruslení veøejnosti
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mìsíc  poèet bruslení 

 2012      2013 

poèet návštìvníkù 

2012              2013 

prùmìr na jedno bruslení 

2012                        2013 

leden  6 8 1 071 1 285 179 161 

únor  13 10 768 989 59 99 

bøezen  5 6 145 555 29 93 

duben  0 0 0 0 0 0 

srpen 0 0 0 0 0 0 

záøí  5 5 137 59 27 12 

øíjen  8 6 503 172 63 29 

listopad  7 7 527 316 75 45 

prosinec  12 13 1 774 1 462 148 113 

celkem 56 55 4 925 4 838 83 79 
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FITCENTRUM

Fitcentrum je navštìvováno nejen širokou veøejností, ale také místními školami (v rámci hodin 
tìlesné výchovy). Souèástí fitcentra je také spinning. 

  Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven 
 Posilovna 

(osob) 303 292 287 292 202 225 
   Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad Prosinec celkem 

Posilovna 
(osob) 227 208 234 292 254 196 3012 

 

  Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven 
 Spinning 

(osob) 132 129 103 97 54 24 
   Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad Prosinec celkem 

Spinning 
(osob) 12 0 24 63 62 57 757 
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Souèástí sportovnì-ubytovacího komplexu jsou sauny (muži, ženy), víøivá vana, bowling, ubytovna 
a bar. V roce 2013 se uskuteènila rekonstrukce èásti støechy tohoto areálu. Z dùvodu oprav bylo nutné 
pøerušit nebo èásteènì omezit provoz zaøízení. Rekonstrukci støechy organizaènì i finanènì 
zajiš�oval MìÚ ve Studénce.

BAZÉN

Ve sportovnì-ubytovacím komplexu se nachází bazén o velikosti 17 m x 5 m. Bazén je provozován 
celoroènì. K bazénu náleží brouzdalištì s hloubkou 40 cm a chrliè vody, prùmìrná teplota vody se 
pohybovala mezi 27,5–28,5 °C.

Pøi rekonstrukci støechy a vypuštìní bazénu se projevil velmi špatný stav fólie bazénu. Proto byla fólie 
vymìnìna. Vzhledem k výši nákladù i tuto opravu zajiš�oval MìÚ ve Studénce. Celková doba 
odstávky bazénu tak vzrostla a celkem jsme bazén v roce 2013 neprovozovali 118 dní. Odstávky 
probíhaly v dobì od 20.06.2013 do 15.10.2013.

I v prùbìhu roku 2013 provozovala plavecká škola Relax, s. r. o., svou plaveckou školu:
01.01. – 30.06.2013 úterý a ètvrtek (školy), pátek (batolata + školky)
18.10. – 31.10.2013 úterý a ètvrtek (školy)
01.11. – 20.12.2013 úterý a ètvrtek (školy), pátek (batolata + školky)

SAUNA

Další zaøízení, které se øadí k této èásti, je sauna. Sauna patøí k velmi oblíbeným návštìvním místùm 
obèanù, v roce 2013 neprošla žádnou rekonstrukcí. K saunì náleží sprchy, odpoèívárna s lavicemi 
a malý ochlazovací bazének. Prùmìrná teplota v saunì je 88 °C.

V provozu:
01.01. – 31.03.2013 ve dnech pondìlí, støeda, pátek, sobota
01.04. – 30.04.2013 ve dnech støeda, pátek
01.09. – 20.10.2013 ve dnech støeda, pátek
21.10. – 03.11.2013 ve dnech støeda, pátek, sobota

BOWLING

V souvislosti s opravou èásti støechy sportovnì-ubytovacího centra byl bowling uzavøen od 
20.06.2013 do 08.09.2013, další výpadek jedné dráhy z provozu v termínech od 16.11.2013 do 
02.12.2013 a od 22.12.2013 do 31.12.2013 zpùsobily technické poruchy.
04.11. – 31.12.2013 ve dnech pondìlí, støeda, pátek, sobota

VÍØIVKA

I víøivá vana byla z dùvodu opravy støechy ve sportovním centrum mimo provoz v období od 
20.06.2013 do 30.09.2013. V mìsíci záøí pak probìhla výmìna èerpadla.

SOLÁRIUM

Solárium bylo také z dùvodu opravy støechy mimo provoz, a to od 20.06.2013 do 30.09.2013. 
Zároveò jsme uskuteènili zmìnu umístìní zaøízení z prvního patra do pøízemí z dùvodu lepší 
dostupnosti pro návštìvníky i obsluhu.

SPORTOVNÌ-UBYTOVACÍ KOMPLEX
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BAR

V prùbìhu opravy støechy byl také bar mimo provoz v období od 20.06.2013 do 25.07.2013. Abychom 
zajistili alespoò èásteènì návštìvnost zaøízení a výnosy v doplòkové èinnosti (hostinská èinnost), 
otevøeli jsme po dobu odstávky zaøízení náhradní bufet s prodejem piva a nealka a pùjèováním 
a výdejem potøeb pro minigolf.

Pro posílení návštìvnosti a výnosù doplòkové èinnosti a také z dùvodu rozšíøení nabídky 
kulturnì-spoleèenských aktivit ve Studénce jsme zaèali poøádat diskotéky s DJ Paul Doctorem. 
V období od srpna do konce roku jsme jich uspoøádali celkem 8.

UBYTOVÁNÍ

Ani èásti ubytování se nevyhnula odstávka provozu v období od 20.06.2013 do 31.07.2013. 
V dùsledku organizaèních a personálních zmìn jsme do èásti ubytováni umístili kanceláøe vedení 
a správy spoleènosti. Proto jsme také upravili kapacity pokojù tak, abychom celkovou kapacitu 
zachovali. V souvislosti s pøemístìním solária se nám kapacitu ubytovacího zaøízení podaøilo navýšit.

VYUŽITELNOST SLUŽEB

Zaøízení sportovnì-ubytovacího komplexu a sportovnì-rekreaèního areálu v prùbìhu roku celkem 
navštívilo 25 316 osob. Vzhledem k situaci v organizaci a slouèení èinností Mìstského kulturního 
støediska, pøíspìvkové organizace, a SAS, s. r. o., v roce 2012 nejsou k dispozici podobná data, aby 
bylo množné udìlat srovnání návštìvnosti a zachytit tak vývoj návštìvnosti a využívání služeb 
organizace.

 2013 leden únor bøezen duben kvìten èerven 

ubytování (noc) 87 84 150 234 111 54 

bowling (hod.) 121 147 115 84 43 34 

bazén + sauna 
(osob) 

1 955 1 738 1 835 1 658 1 274 365 

víøivka (cykly) 70 71 48 17 24 17 

solárium (min.) 1 496 1 267 769 1 047 1 411 924 

 



 2013 èervenec srpen záøí øíjen listopad 
prosine
c 

CELKEM 

ubytování (noc) 0 35 148 183 214 102 1 402 

bowling (hod.) 0 0 44 94 112 153 947 

bazén + sauna 
(osob) 

0 0 143 1 112 2 453 1 710 14 243 

víøivka (cykly) 0 0 0 44 64 43 398 

solárium (min.) 0 0 0 547 439 426 8 326 

 
Následující graf ukazuje návštìvnost jednotlivých zaøízení v prùbìhu roku. Graf jasnì zachycuje 
dobu rekonstrukce èásti støechy na zaøízení SAK Studénka, p. o.

39



SPORTOVNÌ-REKREAÈNÍ AREÁL

MINIGOLF

Sportovnì-rekreaèní areál je umístìn vedle sportovnì-ubytovacího komplexu a najdeme zde høištì 
minigolfu, dìtské brouzdalištì a herní prvky s pískovištìm. Provoz v roce 2013 byl zahájen 
24.04.2013. Brouzdalištì bylo otevøeno k užívání od 01.06.2013 do 30.09.2013.

 poèet návštìvníkù za rok 2013 

duben 57 

kvìten 201 

èerven 115 

èervenec 212 

srpen 246 

záøí 59 

 
SPORTOVNÌ-REKREAÈNÍ AREÁL

SAK Studénka, pøíspìvková organizace zajiš�uje ve mìstì Studénka øadu èinností, které jsou urèeny 
pro obèany, spolky i jiné organizace, se kterými na pøípravì akcí spolupracuje.

S SK Studénka, obèanské sdružení spolupracujeme pøi pøípravì a organizaci akcí pøedevším 
v areálu Dìlnické zahrady. Pøi pøípravì a organizaci Dne mìsta probíhá spolupráce 
s TJ MSV Vagonka, Sborem dobrovolných hasièù Studénka-mìsto, s Jarošovým statkem, 
zálesáckým støediskem CH.A. O.S. Studénka základní organizací Èeského svazu chovatelù 
Studénka, Èeským svazem žen ZO Studénka i základními školami. Jarošùv statek je partnerem 
SAK Studénka, pøíspìvkové organizace i pøi pøípravì dalších akcí, jako Rozsvícení vánoèních 
stromù a aktivit u zimního stadionu. S Žákovským parlament B.E.S.T.T Studénka organizujeme 
diskotéky pro náctileté, s ZŠ Sluneènice Studéneckého kapøíka. Na akcích SAK Studénka, 
pøíspìvková organizace vystupují dìti ze ZŠ i MŠ ve Studénce i ZUŠ J.A. Komenského Studénka.

Studentský ples je organizován ve spolupráci se Støední školou ekonomicko-podnikatelskou 
Studénka, o.p.s. Výstavy zvíøat poøádali v prostorách SAK Studénka, pøíspìvková organizace 
Základní organizace Èeského svazu chovatelù Studénka a Èeský svaz vèelaøù ZO Studénka. Èeský 
svaz žen ZO Studénka se podílel na pøípravì a organizací akcí Fajné léto a jako manekýnky v poøadu 
Ženy v akci. Pøi pøípravì oslav jubilantù mìsta spolupracujeme se sborem pro obèanské záležitosti.

Mìstská knihovna Studénka spolupracovala v roce 2013 s mateøskými a základními školami, se 
SŠEP Studénka, o. p. s., s rùznými spolky, organizacemi i soukromými osobami za úèelem splnìní 
své funkce komunitní knihovny.

Knihovnických lekcí a besed pro školy, které vedla knihovnice Ludmila Goldová, se uskuteènilo 19, 
besed se spisovateli probìhlo 7. Žáci 1. tøídy ZŠ Sjednocení se zúèastnili celostátního projektu „Už 
jsem ètenáø – Knížka pro prvòáèka“.
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Podrobný pøehled podává následující tabulka:

poø. è. datum škola, tøída poèet návštìvníkù pøednášející 

1. 09.01.2013 MŠ Poštovní,  

oddìlení Medvídci 

18 L. Goldová 

2. 20.02.2013 ZŠ Sjednocení, 1. tø. 18 L. Goldová 

3. 05.03.2013 MŠ Poštovní,  

oddìlení Sluníèka 

23 L. Goldová 

4. 13.03.2013 ZŠ Butovická, 2. tø. 27 L. Goldová 

5. 13.03.2013 ZŠ Sjednocení, 2. tø. 25 L. Goldová 

6. 21.03.2013 ZŠ Sjednocení, 1. tø. 

ZŠ Butovická, 1. tø. 

19 

25 

Z. Železný 

7. 21.03.2013 ZŠ Sjednocení, 4. tø. 

ZŠ Butovická, 4. tø. 

21 

18 

Z. Železný 

8. 18.04.2013 ZŠ Sluneènice, 3.–5. tø. 8 L. Goldová 

9. 24.04.2013 ZŠ Sjednocení, 1. tø. 18 L. Goldová 

10. 10.06.2013 MŠ Poštovní,  

oddìlení Medvídci 

18 L. Goldová 

11. 12.06.2013 ZŠ Sjednocení, 5. A  19 L. Goldová 

12. 12.06.2013 ZŠ Sjednocení, 5. B 16 L. Goldová 

13. 23.09.2013 MŠ Tovární 17 L. Goldová 

14. 03.10.2013 ZŠ Butovická, 6. A, 6. B 28 R. Prokeš 

15. 03.10.2013 ZŠ Butovická, 5. A, 5. B 41 R. Prokeš 

16. 03.10.2013 ZŠ Sjednocení, 6. A, 6. B 37 R. Prokeš 

17. 04.10.2013 SŠEP Studénka, o. p. s., 
1. roè. 

6 D. Válková 

18. 24.10.2013 ZŠ Sjednocení, 1. A, 1. B, 
2. tø. 

53 M. Srazil 

19. 24.10.2013 ZŠ Butovická, 1. tø., 2. tø. 46 M. Srazil 

20. 13.11.2013 ZŠ Sjednocení, 4. tø. 18 L. Goldová 
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poø. è. datum škola, tøída poèet návštìvníkù pøednášející 

21. 13.11.2013 ZŠ Sjednocení, 3. tø. 24 L. Goldová 

22. 18.11.2013 ZŠ Butovická, 3. tø. 26 L. Goldová 

23. 18.11.2013 ZŠ Butovická, 4. tø. 23 L. Goldová 

24. 02.12.2013 MŠ Tovární 14 L. Goldová 

25. 18.12.2013 ZŠ Sjednocení, 1. A 15 L. Goldová 

26. 18.12.2013 ZŠ Sjednocení, 1. B 16 L. Goldová 

 V roce 2013 se konalo 9 kurzù a 9 výstav. V rámci kurzù a výstav spolupracovala knihovna s rùznými 
organizacemi, spolky i soukromými osobami, a� už pøi pøípravì, èi samotné realizaci akcí.

Televize Odra se snažila propagovat èinnost spolkù v našem mìstì reportážemi i formou besed. 
Pøedstavili jsme èinnost novì vzniklé obecnì prospìšné spoleènosti Jarošùv Statek, letecko-
modeláøského kroužku i mnoha dalších.

Sportovištì SAK Studénka, pøíspìvková organizace jsou využívány za zvýhodnìných podmínek 
Svazem tìlesnì postižených, Svazem žen Studénka i ZŠ ze Studénky. S HC KES Studénka 
spolupracujeme pøi pøípravì turnajù a soustøedìní.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE

Rok 2013 z hlediska úètování i celkového hospodaøení byl pro SAK Studénka, pøíspìvková 
organizace mimoøádný. Na zaèátku února byl odvolán øeditel Ing. Michal Krumpoch. Škoda 
zpùsobená jeho neoprávnìným nakládáním s finanèními prostøedky dosáhla v organizaci 
SAK Studénka, pøíspìvková organizace v letech 2012 a 2013 èástku 2. 730.353 Kè. Jak bylo audity 
i veøejnosprávními kontrolami zjištìno, Ing. Krumpoch po vzniku SAK Studénka, pøíspìvková 
organizace (01.07.2012) také nezajistil øádné fungování organizace. Nebyl nastaven kontrolní 
systém, úèetnictví roku 2012 je hodnoceno jako neúplné, neprùkazné. V únoru a v dalších mìsících 
bylo zjištìno, že v roce 2012 nebyly øádnì uhrazeny faktury dodavatelským firmám, pøedevším 
zajiš�ující dodávku energií.

První polovina roku 2013 se tedy nesla v duchu zjištìní závazkù SAK Studénka, pøíspìvková 
organizace u dodavatelských firem, jejich úhrada. Byly vykonány veøejnosprávní kontroly a audity. 
Bylo podáno trestní oznámení a zahájeno vyšetøování.

Od 01.06.2013 byla do funkce øeditelky organizace jmenovaná Mgr. Hana Maiwaelderová, která po 
svém nástupu zahájila nutná opatøení ke stabilizaci a konsolidaci organizace, Radì mìsta Studénky 
pøedložila  zprávu o stavu organizace, která byla projednána na 43. a posléze také na 44. schùzi 
RMS. Zpráva obsahovala hodnocení situace v organizaci z hlediska organizaèního, personálního 
i ekonomického. Ze zprávy vyplynulo, že organizace do konce roku 2013 nemùže vystaèit 
s rozpoètem pro rok 2013, tak jak byl schválený v rámci schvalování rozpoètù pro pøíspìvkové 
organizace mìsta Studénky v roce 2012. Celková chybìjící èástka byla ve zprávì vyèíslena na cca 
3,9 mil. Kè. Vyèíslení potøebných financí do konce roku 2013 bylo velmi nároèné, protože nebyly 
k dispozici vìrohodné údaje z úèetnictví roku 2012.  Na 44. schùzi RMS bylo øeditelce uloženo 
pøedkládat odboru školství, kultury a sociálních vìcí informace o plnìní úkolù harmonogramu 
opatøení v termínech uvedených v pøedloženém materiálu, který zpracovala.

Odborem FaR byl vypracován návrh rozpoètového opatøení, který byl pøedložen zastupitelstvu mìsta 
Studénky a na 20. zasedání zastupitelstva mìsta Studénky byl schválen. Jednalo se o navýšení 
rozpoètu pro SAK Studénka, pøíspìvková organizace o 2,8 mil. Kè.  Tak mohly být nadále zajiš�ovány 
èinnosti dle zøizovací listiny. S pøedstaviteli spoleèností POWGEN a.s. a Zásobování teplem Vsetín 
a.s. byly dohodnuty snížené zálohy na dodávku jejich služeb tak, aby byl rozpoèet v roce 2013 co 
nejménì dále zatìžován. Vyúètování dodávek probìhlo v únoru 2014.

SAK pøíspìvková organizace hospodaøí s rozpoètem, který je složen z pøíspìvku mìsta a výnosù 
z hlavní a doplòkové èinnosti, pøípadnì z darù.

Pøíspìvek  mìsta pro rok 2013 byl v celkové výši 15 603 130 Kè. 

Mìsto Studénka urèila závaznými ukazateli nakládání s tìmito prostøedky na hlavní èinnost 
takto:

druh pøíspìvku výše pøíspìvku èerpáno vráceno mìstu 

limit osobních nákladù 8.045.660 Kè 7 428 434 Kè 0 

výdaje na odpisy 1.353.130 Kè 1.353.130 Kè 0 

pøíprava umìlé ledové plochy 800.000 Kè 800.000 Kè 0 

dotace na investice 49.000 Kè 49.000 Kè 0 
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Osobní náklady v roce 2013 èinily v hlavní èinnosti organizace 7 428 434 Kè.

Výdaje na odpisy byly stanoveny dle odpisového plánu a èinily v roce 2013 celkovì 1 446 953 Kè. 
Reálnì byla na úèet mìsta odvedena èástka 1.353.130 Kè. 

Pøíprava umìlé ledové plochy pro HC Studénka v roce 2013 probíhala dle smlouvou stanovených 
pravidel. Celkem bylo HC Studénka využito 554,5 hodiny.

RMS na své 44. schùzi souhlasilo s pøevodem finanèních prostøedkù ve výši 49.000 Kè z ostatních 
provozních výdajù do investièního fondu souvisejícím s koupí služebního automobilu. 18. listopadu 
2013 byly dodatkem è. 2 upraveny závazné ukazatele pro rok 2013. 

Dále byl pøíspìvek urèen na zajištìní hlavních èinností, které organizaci ukládá zøizovací listina. Za 
energie na hlavní èinnost organizace SAK Studénka, pøíspìvková organizace vynaložila 3.518.138 
Kè. Celková èástka, která byla zaplacena za energie celkem vèetnì DPH 6.234.471,41 Kè. Za rok 
2013 to bylo 5.242.565 Kè. Rozdíl ve skuteèných platbách a výsledku hospodaøení za rok 2013 je 
zpùsoben uplatòováním DPH a vytvoøením dohadných položek pøedcházejícího roku.



HOSPODAØENÍ SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE, 

V ROCE 2013

  
rozpoèet 

2013 
hlavní 
èinnost 

doplòková 
èinnost 

celkem % 

 

NÁKLADY CELKEM 20 280 535 17 940 889 3 613 359 21 554 248 106,28% 

 

Náklady z èinnosti 19 132 535 17 782 325 3 466 771 21 249 096 111,06% 

501 Spotøeba materiálu 1 138 000 819 835 56 771 876 606 77,03% 

502 Spotøeba energie 5 005 000 3 518 138 115 963 3 634 101 72,61% 

504 Prodané zboží 1 700 000 415 1 850 041 1 850 456 108,85% 

511 Opravy a udržování 200 000 326 662 5 500 332 162 166,08% 

512 Cestovné 26 000 9 667 0 9 667 37,18% 

513 
Náklady na 
reprezentaci 20 000 10 696 0 10 696 53,48% 

518 Ostatní služby 2 364 875 3 476 021 136 260 3 612 281 152,75% 

521 Mzdové náklady 6 449 000 5 735 034 467 995 6 203 029 96,19% 

524 
Zákonné sociální 
pojištìní 1 543 260 1 630 331 168 555 1 798 886 116,56% 

525 Jiné sociální pojištìní 

 

16 125 379 16 504 

 
527 

Zákonné sociální 
náklady 53 400 46 944 2 553 49 497 92,69% 

531 Daò silnièní 

 

2 000 0 2 000 

 538 Jiné danì a poplatky 

 

1 500 0 1 500 

 
541 

Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení 

 

1 829 0 1 829 

 542 Jiné pokuty a penále 

 

7 937 0 7 937 

 547 Manka a škody 

 

173 0 173 

 
551 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 1 300 000 861 258 606 695 1 467 953 112,92% 

558 
Náklady z dl. 
drobného majetku 

 

585 695 56 059 641 754 

 
549 

Ostatní náklady z 
èinnosti 471 000 732 065 0 732 065 155,43% 
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rozpoèet 

2013 
hlavní 
èinnost 

doplòková 
èinnost 

celkem % 

 

VÝNOSY CELKEM 20 280 535 19 578 905 4 086 895 23 665 800 116,69% 

 

Výnosy z èinnosti 3 838 000 3 975 665 4 086 895 8 062 560 210,07% 

602 
Výnosy z prodeje 
služeb 3 933 000 3 379 325 302 062 3 681 387 93,60% 

603 Výnosy z pronájmu 695 000 435 564 829 552 1 265 116 182,03% 

604 
Výnosy z prodaného 
zboží 2 962 000 46 751 2 955 281 3 002 032 101,35% 

641 
Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení 500 2 640 0 2 640 528,00% 

648 Èerpání fondù 50 000 66 500 0 66 500 133,00% 

649 
Ostatní výnosy z 
èinnosti 130 500 44 885 0 44 885 34,39% 

 

Finanèní výnosy 

 

110 0 110 

 662 Úroky 

 

110 0 110 

 

 

Výnosy z transferù 

 

15 603 130 0 15 603 130 

 672 Výnosy z transferù 12 509 535 15 603 130 0 15 603 130 124,73% 

 

VÝSLEDEK 
HOSPODAØENÍ 

 

0 0 0 

 

 

Výsledek hospodaøení 
pøed zdanìním 

 

1 796 568 620 124 2 416 692 

 

 

Výsledek hospodaøení  
úè. období 

 

1 638 016 473 536 2 111 552 
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HLAVNÍ ÈINNOST

Hospodaøení s pøíspìvkem mìsta – hlavní èinnost 

501 Spotøeba materiálu 819 835 602 
Výnosy z prodeje 
služeb 3 379 325 

502 Spotøeba energie 3 518 138 603 Výnosy z pronájmu 435 564 

504 Prodané zboží 415 604 
Výnosy z prodaného 
zboží 46 751 

511 Opravy a udržování 326 662 641 
Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení 2 640 

512 Cestovné 9 667 648 Èerpání fondù 66 500 

513 Náklady na reprezentaci 10 696 649 
Ostatní výnosy z 
èinnosti 44 885 

518 Ostatní služby 3 476 021  Finanèní výnosy 110 

521 Mzdové náklady 5 735 034 662 Úroky 110 

524 Zákonné sociální pojištìní 1 630 331    

525 Jiné sociální pojištìní 16 125    

527 Zákonné sociální náklady 46 944    

531 Daò silnièní 2 000    

538 Jiné danì a poplatky 1 500    

541 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 1 829 

   

542 Jiné pokuty a penále 7 937    

547 Manka a škody 173    

551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 861 258 

   

558 
Náklady z dl. drobného 
majetku 585 695 

   

549 Ostatní náklady z èinnosti 732 065    

 

Finanèní náklady 12    

569 Ostatní finanèní náklady 12    

 

Daò z pøíjmù 158 552    

591 Daò z pøíjmù 158 552    

celkem 17 940 889 celkem 3 975 665 

 pøíspìvek mìsta 15 603 130 

hospodáøský výsledek 
– hlavní èinnost 1 638 016 
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Pøíspìvek mìsta je proúètován ve výnosech což ovlivòuje kladnì hospodáøský výsledek. Reálnì byly 
finanèní prostøedky použity na úhradu závazkù minulých období, tj. roku 2012.

Z hlediska plnìní pøedmìtu èinností dle zøizovací listiny jsou nevyššími náklady v hlavní 
èinnosti:
Nejvýznamnìjšími nákladovými položkami pro zajištìní èinností vyplývající ze zøizovací listiny jsou 
osobní náklady 7 428 434 Kè (41,41%), náklady na energie 3 518 138 Kè (19,61%), náklady na služby 
3 476 021 Kè (19,37%), náklady na odpisy za hlavní èinnosti 861 258 Kè (4,80%), náklady na materiál 
èinil v roce 2013 819 835 Kè (4,57% ). Jde pøedevším o kanceláøské potøeby, èisticí prostøedky, 
chemické látky pro úpravu vody, èasopisy a knihy pro knihovnu, materiál potøebný pro poøádání 
kulturních a sportovních akcí, materiál na opravy. Další významnou nákladovou položkou jsou 
tzv. ostatní náklady z èinnosti. Patøí sem autorské poplatky, pojištìní majetku, DPH, celkem v roce 
2013 byl tento náklad 732 065 Kè (4,08%).

V roce 2013 byla velkým nákladem také položka náklady z dl. drobného majetku, která èinila 
585 695 Kè (3,26%). Jednalo se pøedevším o náklady spojené s nákupem majetku od SAS s.r.o 
v souvislosti s pøevodem èinností na SAK Studénka, pøíspìvková organizace. Náklady na opravu 
a údržbu majetku èinily celkem 326 662 Kè (1,82%).
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DOPLÒKOVÁ ÈINNOST

Doplòková èinnost 

náklady výnosy 

501 Spotøeba materiálu 56 771 602 Výnosy z prodeje služeb 302 062 

502 Spotøeba energie 115 963 603 Výnosy z pronájmu 829 552 

504 Prodané zboží 1 850 041 604 Výnosy z prodaného zboží 2 955 281 

511 Opravy a udržování 5 500 641 
Smluvní pokuty a úroky z 
prodlení 0 

512 Cestovné 0 648 Èerpání fondù 0 

513 
Náklady na 
reprezentaci 0 649 Ostatní výnosy z èinnosti 0 

518 Ostatní služby 136 260  Finanèní výnosy 0 

521 Mzdové náklady 467 995 662 Úroky 0 

524 
Zákonné sociální 
pojištìní 168 555   

 

525 Jiné sociální pojištìní 379    

527 
Zákonné sociální 
náklady 2 553 

   

531 Daò silnièní 0    

538 Jiné danì a poplatky 0    

541 
Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení 0 

   

542 Jiné pokuty a penále 0    

547 Manka a škody 0    

551 
Odpisy dlouhodobého 
majetku 606 695 

   

558 
Náklady z dl. 
drobného majetku 56 059 

   

549 
Ostatní náklady z 
èinnosti 0 

   

 

Finanèní náklady 0    

569 
Ostatní finanèní 
náklady 0 

   

 

Daò z pøíjmù 146 588    

591 Daò z pøíjmù 146 588    

celkem 3 613 359 celkem 4 086 895 

hospodáøský výsledek – doplòková èinnost 473 536 

 
Kladný hospodáøský výsledek byl použit na úhradu závazkù z minulého období, tj. roku 2012.
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Doplòková èinnost SAK Studénka, pøíspìvková organizace je pøedevším tvoøena hostinskou èinností 
pøi kulturních akcích a provozováním baru „Na zimáku“, dále pak dlouhodobými pronájmy 
nebytových prostor a krátkodobými pronájmy prostor. Doplòková èinnost probíhá v souladu se 
zøizovací listinou a živnostenskými oprávnìními.

Nejvyšší výnosy z doplòkové èinnosti jsou z provozování hostinské èinnosti. V roce 2013 to bylo 
2 955 281 Kè. Výnosy z pronájmu byly v roce 2013 829 552 Kè a z prodeje služeb 302 062 Kè. Celkem 
byly tedy výnosy z doplòkové èinnosti 4 086 895 Kè.

2013 Náklady  Výnosy  
Výsledek 

hospodaøení  

Hlavní èinnost s vazbou na 
transfery od zøizovatele  

17 940 889 19 578 905 1 638 016 

Hospodaøení za 
doplòkovou èinnost  

3 613 359 4 086 895 473 536 

celkem 21 554 248 23 665 800 2 111 552 

 
PENÌŽNÍ FONDY

SAK Studénka, pøíspìvková organizace dle Zákona o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù 
è. 250/2000 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù vytváøí své penìžní fondy:
rezervní, investièní, fond odmìn, fond kulturních a sociálních potøeb. 

Rezervní fond se tvoøí ze zlepšeného hospodáøského výsledku pøíspìvkové organizace. Jelikož 
v roce 2012 nedosáhla pøíspìvková organizace zlepšeného hospodáøského výsledku, nebyl fond 
v roce 2013 tvoøen, nebylo z nìho ani èerpáno. Proto jeho poèáteèní a zùstatek na úètu shodný.

Poèáteèní stav investièního fondu byl 116 120,9 Kè. V prùbìhu záøí 2013 došlo k vyøazení 
majetku-èasomíry. Zùstatková hodnota tohoto majetku byla úèetnì pøevedena do investièního fondu. 
Proto došlo v k jeho navýšení na 226319,9 Kè. V prùbìhu roku byl fond tvoøen a také èerpán odpisy 
majetku, které byly pøevedeny na úèet mìsta.

Fond kulturních a sociálních potøeb (dále FKSP)je tvoøen základním pøídìlem na vrub nákladù 
pøíspìvkové organizace z roèního objemu nákladù zúètovaných na platy a náhrady platù a odmìny 
z a pracovní pohotovost, na odmìny a ostatní plnìní za vykonávanou práci. Èerpání fondu se øídí 
rozpoètem FKSP.

Fond odmìn je tvoøen ze zlepšeného hospodáøského výsledku hospodaøení pøíspìvkové 
organizace. Jelikož v roce 2012 nedosáhla pøíspìvková organizace zlepšeného hospodáøského 
výsledku, nebyl fond v roce 2013 tvoøen, nebylo z nìho ani èerpáno.
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Poèáteèní stav 
k 01.01.2013 

Pøíjmy a výdaje bìhem roku 
Zùstatek úètu 
k 31.12.2013 

fond odmìn 22,51 0 22,51 

fond kulturních a 
sociálních potøeb  

 

5 427,30 
tvorba fondu  48 896,84 

8 500,14 
èerpání fondu 45 824 

rezervní fond z 
ostatních titulù  

54881,94 0 54881,94 

investièní fond  

 
116 120,9 

tvorba fondu     

 
960733,14 

226319,9 

èerpání fondu   850534,14 
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KONTROLY PROVEDENÉ V SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ 

ORGANIZACE, V ROCE 2013

1. Mimoøádná veøejnosprávní kontrola, termín: 07.-11.02.2013
Kontrolu provedla:  Ing. Stanislava Plebanová
Kontrola vedení pokladen za období leden-duben 2013

2. Kontrolu provedla:  Ing. Stanislava Plebanová
Následná veøejnosprávní kontrola na místì, termín kvìten-èerven 2013
Kontrolu provedla:  Ing. Stanislava Plebanová

3. Mimoøádná veøejnosprávní kontrola, termín: 30.09.2013-04.10.2013
Kontrolu provedli:  Ing. Stanislava Plebanová, Ing. Miroslav Laník

4. Kontrola plnìní usnesení RMS è. 1292/44/13 _ plnìní harmonogramu opatøení ke konsolidaci SAK 
Studénka, pøíspìvková organizace, termín 10.10.2013
Kontrolu provedli: PhDr. Olga Svobodová, Ing. Miroslav Laník, Ing. Richard Ocásek, DiS.

5. Oblastní inspektorát práce- kontrola dodržování pøedpisù k zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví 
pøi práci, termín: 11.10.2013, 17.10.12013
Kontroloval: Ing. Václav Hovorka, oblastní inspektorát práce pro MSK kraj

6. Kontrola plnìní usnesení RMS è. 1292/44/13 _ plnìní harmonogramu opatøení ke konsolidaci SAK 
Studénka, pøíspìvková organizace, termín 10.12.2013
Kontrolu provedli: PhDr. Olga Svobodová, Ing. Miroslav Laník, Ing. Richard Ocásek, DiS.

7. Pøedbìžná a prùbìžná veøejnosprávní kontrola, termín: 20.11.2013 – 28.11.2013
Kontrolu provedl:  Ing. Miroslav Laník



AD 1. MIMOØÁDNÁ VEØEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA, TÝKAJÍCÍ SE HOSPODAØENÍ A POUŽITÍ 
VEØEJNÉ FINANÈNÍ DOTACE PODPORY V ROCE 2012

AD 2 KONTROLA VEDENÍ POKLADEN

AD 3. NÁSLEDNÁ VEØEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA, PØEDMÌTEM KONTROLY JE NÁSLEDNÉ 
HOSPODAØENÍ A POUŽITÍ VFP V ROCE 2012 Z ROZPOÈTU MÌSTA STUDÉNKY

AD 4 MIMOØÁDNÁ VEØEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA TÝKAJÍCÍ SE HOSPODAØENÍ V ROCE 
2013 V SOUVISLOSTI S POŽADAVKEM O NAVÝŠENÍ PØÍSPÌVKU NA ÈINNOST V ROCE 2013 Z 
ROZPOÈTU MÌSTA STUDÉNKY

AD 5 KONTROLA PLNÌNÍ USNESENÍ RMS È. 1292/44/13, PLNÌNÍ HARMONOGRAMU 
OPATØENÍ POTØEBNÝCH KE KONSOLIDACI SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ 
ORGANIZACE

1. Organizace zabezpeèí kontrolní systém osobami, které budou zodpovídat za jeho dodržování
2. Organizace zpracuje a aktualizuje vnitøní pøedpisy
3. Organizace zabezpeèí øádnou a prùkaznou evidenci výbìru hotovostí z pokladny
4. Organizace zabezpeèí pøi výbìru hotovostí okamžité pøedání do pokladny a zaúètování.

Termín:  do 11.03.2013
Nápravná opatøení nebyla pøijata.

1. Organizace doplní vnitøní pøedpis o stanovení limitu pokladních hotovostí
2. Organizace sepíše se zodpovìdnou osobou pokladny úseku sportu dohodu o odpovìdnosti k 

ochranì hodnot svìøených zamìstnanci k vyúètování.

Nápravná opatøení:
ad 1. – byla doplnìna smìrnice è. 12 o limity pokladní hotovosti 
ad 2. – byly sepsány Dohody o odpovìdnosti k ochranì hodnot svìøených zamìstnanci k vyúètování

1. Organizace zabezpeèí, aby zjištìné úèetní rozdíly r. 2012 byly úèetnì napraveny v roce 2013 
jako opravy minulých období.

2. Organizace zabezpeèí, aby byly zaúètovány veškeré skuteènosti vztahující se ke zpronevìøe 
finanèních prostøedkù v souladu s protokolem z mimoøádné veøejnosprávní kontroly (úèetnì 
zachyceny v rozvaze).

3. Organizace zajistí soulad majetkových úètù 021, 022, 028 na majetkovou evidenci mìsta.
4. Organizace zajistí øádné úètování o hlavní a vedlejší èinnosti.
5. Organizace zajistí, aby byly nastaveny pravomoci a odpovìdnosti jednotlivých zamìstnancù.

Nápravná opatøení:
Výše uvedená opatøení byla uèinìna dle èasových a organizaèních možností organizace.

Nápravná opatøení nebyla stanovena.

Závìr: øeditelka SAK Studénka, pøíspìvková organizace dodržuje plnìní harmonogramu opatøení 
potøebných ke konsolidaci SAK Studénka, pøíspìvková organizace, dle pøedložených termínù. 
Smìrnice, u kterých byly zjištìny nedostatky budou dopracovány do 31.12.2013. dílèí nedostatky 
zjištìné kontrolou neohrožují fungování a chod pøíspìvkové organizace.

OPATØENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z KONTROLY
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AD 6 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE- KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PØEDPISÙ K ZAJIŠTÌNÍ 
BEZPEÈNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

AD 7 KONTROLA PLNÌNÍ USNESENÍ RMS È. 1292/44/13

AD 8 PØEDBÌŽNÁ A PRÙBÌŽNÁ VEØEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA, TÝKAJÍCÍ SE 
PRÙBÌŽNÉHO HOSPODAØENÍ A POUŽITÍ VEØEJNÉ FINANÈNÍ PODPORY Z ROZPOÈTU 
MÌSTA STUDÉNKY V ROCE 2013 A PØEDBÌŽNÁ VEØEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA, TÝKAJÍCÍ 
SE PLÁNOVANÉHO HOSPODAØENÍ A POUŽITÍ VEØEJNÉ FINANÈNÍ PODPORY V ROCE 2014.

1. Dveøe strojovny trafostanice nejsou oznaèeny výstražnými nebo informaèními znaèkami.
2. Nebyly pøedloženy elektrorevize pøenosných elektrospotøebièù.
3. Chlornan sodný nebyl uložen dle bezpeènostního listu
4. V lékárnièce mimo strojovnu chlazení byl léèiva, jež mìla prošlou expiraèní lhùtu.
5. Vnì strojovny je instalovaná sprcha, ve které není zajištìna teplá voda mezi 25 – 30 st. C.
6. OOPP poskytnuté zamìstnancùm strojovny nebyly øádnì kontrolovány a udržovány.
7. Pro zamìstnance pracující ve strojovnì nebyly poskytnuty OOPP k ochranì dýchacích 

orgánù.
8. Ve strojovnì nebyly umístìny pøíruèky ohlednì konstrukce, dozoru, provozu a údržby 

chladícího zaøízení, ohlednì bezpeènostních opatøení, která musí být dodržována.
9.  Nebyla vedena dokumentace o vyhledávání rizik a o pøijatých opatøeních pøi provozu zimního 

stadionu se èpavkovou strojovnou a výmìníkové stanice.
10. Nebylo zajištìno školení strojníkù obsluhujících TSN ve èpavkové strojovnì.
11. Nebyly vypracovány provozní pokyny ve èpavkové strojovnì chlazení.

Nápravná opatøení:
ad 1. dveøe trafostanice byly øádnì oznaèeny informaèními cedulkami.
ad 2. do 31.01.2014 byly provedeny revize elektrospotøebièù.
ad 3. Chlornan sodný byl uložen na místo ke skladování dle bezpeènostního listu.
ad 4. Lékárnièka mimo strojovnu chlazení byla doplnìna léèivy s požadovanou expiraèní lhùtou.
ad 5. V nouzové sprše umístìné vnì strojovnu chlazení bylo instalováno zaøízení (bojler), kterým 

bude zajištìna teplota vody mezi 25 -30st. C.
ad 6. OOPP byly doplnìny dle pøedepsaných dokumentù.
ad 7. Byly zakoupeny a zamìstnancùm poskytnuty OOPP k ochranì dýchacích cest.
ad 8. ad. 11. Byly zpracovány a doplnìny potøebné pøíruèky a provozní øády.
ad 9. Byla vypracována dokumentace o vyhledávání rizik.
ad 10. Bylo zajištìno školení strojníkù obsluhující TNS.

Závìr: øeditelka SAK Studénka, pøíspìvková organizace dodržuje plnìní harmonogramu opatøení 
potøebných ke konsolidaci SAK Studénka, pøíspìvková organizace, dle pøedložených termínù. 
Dokumentace v oblasti BOZP a PO je zpracována odbornou firmou. Oblast úèetnictví zajiš�uje 
externí firma, která vede daòovou evidenci. Drobné dílèí nedostatky zjištìné kontrolou byly 
odstranìny na místì.

Nápravná opatøení nebyla stanovena.
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SEZNAM AUDITÙ PROVEDENÝCH V SAK STUDÉNKA, 

PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACI V ROCE 2013

KONTROLA ÚÈETNICTVÍ PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ 
ORGANIZACE

FORENZNÍ AUDIT K 28.02.2013 SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE 

Provedli: Ing. Milan Tesaø a Ing. Milan Bartoò, vypracováno: srpen 2013

Provedli: BDO Audit s.r.o., vypracováno: 22.11.2013

Audity byly zpracovány v souvislosti s øešením pøíèin a dùsledkù neoprávnìného nakládání 
s finanèními prostøedky v SAK Studénka, pøíspìvková organizace i SAS s.r.o, zjištìným v únoru 

ZJIŠTÌNÉ NEDOSTATKY

KONTROLA ÚÈETNICTVÍ SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ 

ORGANIZACE

PØEHLED ZÁVAŽNÝCH A SYSTÉMOVÝCH NEDOSTATKÙ A POPIS JEJICH ODSTRANÌNÍ

a. chybí funkèní vnitøní kontrolní systém organizace, porušení zákona è. 320/2001 Sb. 
(schvalování operací)
náprava: byla vydána smìrnice è. 9 O FINANÈNÍ KONTROLE – KONTROLNÍ SYSTÉM. Je 
zde specifikován a popsán postup pøi schvalování operací a dalších úkonù, které náleží øídící 
finanèní kontrole. V organizaci je již zaveden systém, kdy je každý výdaj náležitì schvalován 
a doklady kontrolovány

b. provedené inventury k 31.12.2012 vykazovaly nedostatky
náprava: byla vydána smìrnice è. 14 EKONOMICKO ÚÈETNÍ, ve které je popsán postup 
inventarizace. V roce 2013 byla provedena øádná inventarizace, probìhla kontrola stavù 
s evidencí MìÚ Studénka a dále bylo pøi inventarizaci spolupracováno s odborem FaR

c. interní smìrnice nebyly k 01.07.2012 zaktualizovány
náprava: dle harmonogramu opatøení potøebných ke konsolidaci SAK Studénka, pøíspìvková 
organizace byla ve stanoveném termínu zpracována potøebná dokumentace, která byla dne 
10.10.2013 povìøenými pracovníky MìÚ zkontrolována

d. závažné nedostatky byly ve vedení pokladny, pohybu hotovosti, pøedávání tržeb, 
pøístupu do pokladny a kontrole pokladní hotovosti, v inventurách pokladny a úètování 
smluv
náprava: s jednotlivými zamìstnanci pracujícími s finanèní hotovostí byly sepsány smlouvy 
o hmotné odpovìdnosti, dále byly stanoveny dvì pokladní, které mají jako jediné pøístup do 
pokladen, pøedávání tržeb je stanoveno smìrnicí è. 10 OBÌH ÚÈETNÍCH DOKLADÙ, a to 
takto: tržby se odvádìjí dennì na základì vyúètování do pokladny, kontrola pokladní hotovosti 
se provádí namátkovì, na konci každého mìsíce je pøiložen úèetní stav hotovosti s mìsíèním 
výpisem pokladní knihy. Nájmy jsou úètovány na základì platebních kalendáøù. Smlouvy na 
dodávku energií jsou hrazeny i úètovány dle splátkových kalendáøù. 

e. významné chyby jsou v DPH, výnosech z reklamy, zkreslení hospodáøského výsledku 
a rozpoètu
náprava: o DPH je úètováno dle platného zákona è. 235/2004 Sb. o dani z pøidané hodnoty 
(napø. stravovací služby a služby hostinských èinnosti nejsou uvedeny v pøíloze è. 2 zákona 
o DPH, z tohoto dùvodu je u tìchto služeb uplatòována základní sazba DPH, pøestože je 
nìkteré zboží poøizováno ve snížené sazbì DPH)
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f. úèetnictví za rok 2012 je neúplné, nesprávné a neprùkazné
náprava: od srpna 2013 je uzavøena smlouva s externí firmou o daòovém a úèetním 
poradenství, která dále od listopadu pøevzala i vedení celého úèetnictví a pøíslušné garance 
vèetnì pojištìní na èástku 10 000 000 Kè.

Jedním z požadavkù RMS i výbìrové komise bylo zajistit zpracování úèetnictví v rámci 
organizace, proto v èervnu probìhlo výbìrové øízení na pozici ekonom-úèetní SAK Studénka, 
pøíspìvková organizace. 

Ve výbìrovém øízení byla vybrána p. Davidová. Pracovní pomìr byl zahájen 01.08.2013. Do 
této doby bylo úèetnictví vedeno externì na základì smlouvy.

V prùbìhu mìsícù záøí až øíjna byly zjištìny nedostatky v práci ekonomky - úèetní, ve zkušební 
dobì byl rozvázán pracovní pomìr. Ukázalo se, že pro jednotlivce je situace v úèetnictví 
organizace velmi tìžko zvládnutelná. Proto byla uzavøena smlouva o zpracování úèetnictví 
externí firmou. Firma Fullcom byla vybrána bez výbìrového øízení a to z dùvodù:

1. již navázané spolupráce o poradenství v rámci úèetnictví a daní
2. èasových
3. potøebného odborného zázemí a garancí
4. vzhledem k ovìøeným referencím. 

FORENZNÍ AUDIT K 28.02.2013 SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ 

ORGANIZACE

a. neaktuálnost smìrnic
b. nedodržování smìrnic vztahující se k obìhu úèetních dokladù

náprava: viz výše
c. duplicitní náklad v roce 2012 ve výši 217 028 Kè
d. neúplnost výnosù v roce 2012 ve výši 350 000 Kè

náprava: duplicitní náklady a neúplnost výnosù z r. 2012 bylo pøeúètováno pøes úèet 518, 
408 – opravy minulých období dle významnosti v rámci úèetní závìrky r. 2013

e. neúplnost nákladù v roce 2012 ve výši 42 000 Kè
náprava: doporuèení - brát v potaz pøi užívání finanèních výkazù organizace, kontrola úplnosti 
dokladù. V rámci kontrolního systému je kontrolována úplnost dokladù.

f. neexistence pravidel pro výbìr dodavatelù
organizace pøipravuje smìrnici pro výbìr dodavatelù

g. nízká kontinuálnost ve vedení úèetnictví (malá stálost úèetních osnov)
náprava: vzhledem ke vzniklé situaci a rozsahu problémù vèetnì daòových a jiných 
souvislostí, také vzhledem k finanèním zárukám, které smluvní firma garantuje je nyní 
upøednostnìno externí vedení úèetnictví. 

h. zamìøení kontrol ze strany mìsta Studénky
v prùbìhu roku 2013 bylo provedeno v SAK Studénka, pøíspìvková organizace 7 kontrol, 
z toho 5 veøejnosprávních, 2 kontroly byly zamìøeny na kontrolu plnìní usnesení RMS.

i. struktura finanèního plánu
náprava: v kompetenci MìÚ Studénka

j. alokace nákladù mezi jednotlivá støediska ve finanèním plánu
náprava: nastavit novì finanèní plán- tabulky pro pøedložení finanèního plánu pøedkládá MìÚ 
Studénka, nìkteré náklady nelze rozdìlit a jejich úètování na støediska je velmi složité a pro 
úèely použití neefektivní (napø. rozdìlení nákladù na pojištìní – celková èástka na organizaci 
2000Kè.)

k. náklad na striptýzové vystoupení v roce 2011 ve výši 7 000 Kè
náprava: jednalo se o vystoupení na mìstském plese, jehož program je pøedkládán RMS ke 
schválení.
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Závìry provedených auditù se v podstatných vìcech shodují a další zjištìné nedostatky se netýkají 
pøímé kompetence øeditelky pøíspìvkové organizace. Jedná se napø. o kvalitu veøejnosprávních 
kontrol uskuteènìných v pøedešlém období nebo o celkovou pøipravenost pøevodu èinností  SAS s.r.o 
na SAK Studénka, pøíspìvková organizace. Souèasné vedení SAK Studénka, pøíspìvková 
organizace v pøípadì potøeby i na odstraòování tìchto nedostatkù od 01.06.2013, tj. od jmenování 
souèasné øeditelky, spolupracuje.
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ZÁMÌRY SAK STUDÉNKA, PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE, 

PRO DALŠÍ ROK

Vlivem nepøíznivé ekonomické situaci a problémù, které se vyskytly v roce 2013, je hlavním úkolem 
pro rok 2014 stabilizace a konsolidace organizace a to ve všech oblastech.

Pro rok 2014 jsme pøipravili nìkteré nové projekty. Pro dìti od 3- 15 let je to bezpeènostnì-preventivní 
akce „112 zasahuje“, která se uskuteèní pøed prázdninami.  Pro rodiny, pøípadnì další malé skupinky 
zájemcù, pøipravujeme projekt „Sport live 2014“. Pùjde o soubor sportovních aktivit, kterými chceme 
nabídnout obèanùm smysluplné využití volného èasu a ukázat jim možnosti, které skýtají areály 
SAK Studénka, pøíspìvková organizace.

Kulturní dìní obohatíme malým Letním kulturním festivalem plným pohádek a hudebních vystoupení 
pøevážnì pod širým nebem, uskuteèní se o prázdninách.

 Dalšími prioritami organizace jsou:
– ekonomická a personální stabilizace organizace
– efektivní plánování a využívání finanèních prostøedkù
– dopracování dokumentù organizace (smìrnice apod.)
– nastavit systém vzdìlávání pracovníkù organizace
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