ZPRÁVA
o činnosti MKK Hlinečan za rok 2018
MULTIFUNKČNÍ CENTRUM
------------------------------------------------------------------------------------------------MKK Hlinečan je příspěvkovou organizací Města Hlinko, jehož činnost je závislá na dotacích a
příspěvcích od města Hlinska a případně jiných organizací.
Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost v oboru působnosti Města
Hlinsko a doplňkovou činnost tj. Provozování baru a městské kavárny..
.I

OBLAST MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Kurz tance a společenské výchovy (září – prosinec) – 100 účastníků – 11 lekcí
Věneček – ples na ukončení kurzu - 14. prosince 2018 – 720 platících návštěvníků

.II

ZÁJMOVĚ UMĚLECKÁ ČINNOST

Prostory - zkušebny v Multifunkčním centru využívají zájmové spolky i jednotlivci ke svým
zkouškám a jako zázemí:
Leden – červen, září – prosinec – Mažoretky – DDM – každé pondělí
Leden – červen, září – prosinec - Cvičení na míčích – DDM – každou středu
Leden – červen - SLUNÍČKO M.Sodomkové – každou středu a pátek
Folklórní soubor VYSOČAN – p. J. Dospěl, každý pátek
Folklórní soubor VYSOČÁNEK – pí E. Dospělová a I. Jaklová - každý čtvrtek
Dechová kapela HLINEČANKA – O. Jehlička – každý čtvrtek
TKG Hlinsko – PaeDr. J. Malinová- každé pondělí - pátek
Hudební skupina ARTUR – MUDr. J.Janovský (zkušebna)
FOTOKLUB Hlinsko p. J. Prodělal 1x za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek
KŘÍŽOVKÁŘI Hlinsko – p. L.Knotek – 1x měsíčně v úterý
Cvičení – thajský box – každé úterý a středa
Cvičení jógy – p. Šustáková – cvičení každé pondělí a čtvrtek
Cvičení jógy – p. Štulíková – cvičení každou středu
Tanec – Splašení tygři - A. Volfová – zkoušky 2x měsíčně
Cvičení na míčích a trampolínkách – Pavla Šally - každé pondělí a čtvrtek

KINO
V kině MFC bylo odehráno za rok 2018 celkem 142 představení, které navštívilo celkem
7.410 diváků.
Dále bylo odehráno 10 představení pro školy: Sherlock Koumes, Včelka Mája, Příšerákovi,
Kubík Hrdina, Fantastická zvířata, Úžasňákovi a v prosinci oblíbené tituly Čertí brko, Bohemian
Rhapsody a Když draka bolí hlava. Pro děti a mládež byly zařazeny filmy v období jarních,
velikonočních, vánočních prázdnin v dopoledních hodinách.
V letošním roce MKK Hlinečan zařadil jako v minulých letech produkci letního kina v rámci
Duhového léta - 16 filmů: Čertoviny, Jumanji: Vítejte v džungli, Dvě nevěsty a jedna svatba,
Ferdinad, Bajkeři, Auta 3, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Já, padouch 3, Špindl, Příšerky pod
hladinou, Tátova volha (na tento film přišlo nejvíce platících návštěvníků v počtu 202 lidí),
Sněhová královna, Věčně tvá nevěrná, Sherlock Koumes, Star Wars a Všechno nebo nic, Tyto

filmy navštívilo celkem 1035 diváků. Změnili jsme místo promítání blíže k Multifunkčnímu
centru. Pokud bylo špatné počasí, projekce se stěhovaly do prostor kina v MFC. Po zaplacení
všech poplatků byl vytvořen zisk ve výši 21.085 Kč.
Akce ve Společenském domě:
20. února
výkup zlata
19. března
výkup zlata
7. května
výkup zlata
10. září
výkup zlata
24. října
burza
7. listopadu
výkup zlata
Mimořádné zkoušky před akcemi v divadelní sále a kinosále:
7. ledna
DU:HA, ochotnický spolek – zkouška
20. ledna
prostorová zkouška Sluníčko
24. ledna
prostorová zkouška Sluníčko
25. února

TŠ Ridendo prostorová zkouška

26. března

Hlinecká nota – zkouška

31. března

TŠ Ridendo prostorová zkouška
TŠ Ridendo prostorová zkouška

1. dubna
9. května
10. května
19. května
23. května
29. května
7. června
12. června
4. říjen
8. listopadu
15. listopadu
20. listopadu

ZŠ Ležákovka zkouška
Hlinečanka – generálka
Sluníčko – zkouška
ZŠ Ležákovka zkouška
Dramatický kroužek DDM – zkouška
prostorová zkouška Sluníčko
Dramatický kroužek DDM – zkouška
GT - generálka
Hlinečanka – generálka
DU:HA, ochotnický spolek – generálka
DUHA, ochotnický spolek – zkouška

PLESY (10x)
V Multifunkčním centru se v roce 2018 uskutečnilo celkem 10 plesů: 2x Studentský
(Gymnázium Hlinsko), Myslivecký (Vítanov), Rybářský (Hlinsko), Blatenský maškarní ples,
2x Věneček , ples CDS Motýl, Futsálový ples, 2. dětský ples,

SPOLEČENSKÉ AKCE (4x)
Večírek Mlékárny Hlinsko a společnosti Příhody s.r.o., Den vody VaK, Společenský večer
města Hlinska

Taneční soutěže a profilové pořady (9x)
25. ledna
1. února
3.-4. února
7. dubna
14. dubna
22. května
1. června
8. června

Sluníčko – profilový pořad
Zpěváček - DDM
Hlinecké Géčko – TKG
Bohemia Chrast – Festival tanečního mládí
Tan.soutěž TS Ridendo o pohár starosty města
Kroužkování - DDM
TS Ridendo – profilový pořad
Sluníčko – profilový pořad

15. června

Roztančené střevíčky – TKG

Divadelní představení (14x)
08.02.2018
20.02.2018
01.03.2018
09.03.2018
06.03.2018
04.04.2018
17.05.2018
13.06.2018
14.09.2018
21.09.2018
07.10.2018
09.10.2018
18.10.2018
02.11.2018
12.12.2018

V rytmu tanga
Maryša – abonmá
Smolíkovi – abonmá
Divadlo – studenti G.
S čerty nejsou žerty
Manželský čtyřúhelník – abonmá
Revizor – abonmá
Jak důležité je býti a Filipem
Léčivé divadlo
Z postele do postele
Rukojmí bez rizika
Plné žaludky
Kdo je tady ředitel?
Vinnetou
Frída Kalho

Koncerty (16x)
21.01.2018
07.02.2018
20.03.2018
05.04.2018
12.04.2018
22.04.2018
03.05.2018
11.5.2018
11.10.2018
11.11.2018
16.11.2018
12.11.2018
24.10.2018
27.09.2018
7.12.2018
19.12.2018

Veselka – dechovka
Radůza
Malina brothers
Kytarový koncert – studenti z Pardubic
Jan Smolík
Scremars – pronájem
Štefan Margita – zrušeno
Hlinečanka + man. Osičkovi
Magda Malá a Bohůš Matuš
Sestry Havelkovy
Olga Lounová
Hlinečanka + Faltus
Filharmonie – Hradec Králové
Jahelka a Janík
Cigánski diabli
Petr Kotvald

Zábavná představení (3 x)
17. 1. 2018 Zdeněk Izer
18. 4. 2018 Na stojáka – E.Kočičková a další
26. 4. 2018 Pátá dohoda – Jaroslav Dušek

Přednášky (7 x)
22.2.2018
22.03.2018
04.04.2018
10.05.2018
02.10.2018
13.11.2018
29.11.2018

Lahoda – Pražské podzemí
Severní Korea
Svět kolem nás
Kuba –Š.Chrpová
Přednáška o Dakaru
Lahoda – vojenské prostory
Jiří Kolbaba – Bhután

Programy pro děti (10 x)
23.02.2018
17.03.2018
04.03.2018
26.05.2018
11.07.2018
25.07.2018
04.08.2018
08.08.2018
22.08.2018
20.10.2018

Divadlo Zlín
Krkonošské pohádky
Maškarní diskotéka
Dětský den (MKK a DDM)
Pohádka o pejskovi a kočičce
Pipi Dlouhá punčocha
Do hajan
Strach má velké oči
Dobrodružství na ostově Čičidžuma
Princezna ze mlejna

.

Výstavy (8x)
do 31.1
Ludmila Sadílková Bojanov . Kresby
5.2.- 5.4.
Luboš Frídl Skuteč obrazy
10.4 – 17.5. Jana Štěrbová a ARt Quilt club Praha- kolekce Mříže patchwork
21.5.- 4.7.
Markéta Adámková Kameničky obrazy
10.9.- 25.10. Fotoklub MKK Hlinečan
26. -28. 10. výstava chryzantém ČZS Hlinsko
23.-25. 11. Medové dny – ČSV Hlinsko
5.11. - 30.12. Jaromír Krosch a Iva Vanžurová Choceň a Jevíčko, členové UVU HK obrazy a
paličkovaná krajka + CDS Motýl, ZUŠ Hlinsko., Hlinecká nota, s Muzeem výstava starých
dobových fotografií z Hlinska

Ostatní akce (39 x)
2. ledna
12-13.ledna
13. ledna
18. ledna
26-27.ledna
27.února
3. března
5. března
6. března
18. března

Školení zapisovatelů- prezidentské volby
Prezidentské volby
Festival – Bude hlína
Výroční schůze – Klub českých turistů
Prezidentské volby
MAS Hlinecko – divadlo pro děti
Regionální kolo zpěváčka
Zastupitelstvo města Hlinska
Školení řidičů MÚ
Schůzka rybářů

28. března
10. dubna
11.dubna
30. dubna
25. května
4. června
20.černa
21. června
22. června
29. černa

Hlinecká nota – ZŠ Resslova Hlinsko
Setkání s občany (starosta)
Soutěž v aranžování květin – Zahrádkáři Hlinsko
Pálení čarodějnic a ohňostroj
Právo pro každý den - městské kolo
Zastupitelstvo města Hlinska
Burza filantropie
Artsy Fartsy – mezinárodní studentský festival
Artsy Fartsy – mezinárodní studentský festival
Valná hromada mikroregionu

4. září
Zastupitelstvo města Hlinska
7. září
Šachistická soutěž
13. září
Kotlíkové dotace
21.září
Školení volebních komisí
22. září
Společenský večer
24 -25. září
Setkání mládeže EUROPE
26. září
Seminář – Domov důchodců
4.října
Neziskovky - konference
5. - 6. října
Volby
12. - 13. října
Volby
30. října
Školení
1. listopadu
Zastupitelstvo města Hlinska
3. listopadu
Piloxing
5. listopadu
Lakomec – divado pro školy
10. listopadu
Přebor Hlinska v křížovkách
18. listopadu
Soutěž v kulturistice
22. listopadu
Křížovky pro veřejnost
13. prosince
Zastupitelstvo města Hlinska
16. prosince
TS Ridendo – „Mikuláš tančí s Ridendem“

Akce na Betlémě a okolí
1.ledna – Slavnostní přivítání NOVÉHO ROKU 2018 – Betlém Hlinsko - s tradičním
ohňostrojem, novoročním projevem starosty Miroslava Krčila a hudebním vystoupením
21. dubna – Jiřský jarmark s programem
30. dubna – Hudební večer s ohňostrojem
červenec a srpen – 4 x pohádky na Betlémě
14. července – Folk na Betlémě (Janoušek a Vondrák, Neřež
3. - 4.srpna – Den dřeva s programem (Holki, Valda Nerušil atd.)
24 – 26. srpna - 21.Adámkovy folklorní slavnosti
16. září – Odpoledne s burčákem – Pardubická šestka a humpolecký dixilend
28. září – Svatováclavský jarmark s programem
30. listopadu – Adventní jarmark
15. prosince – Vánoční jarmark na sídlišti

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Hospodaření MKK Hlinečan v roce 2018 bylo ovlivněno hlavně těmito faktory:
a) Od 11.2018 bylo přiřazeno pod MKK Hlinečan, p.o. TIC Hlinsko. V roce 2017 byly
plánovány náklady ve výši 7 800 tis.Kč (z toho příspěvek 3 600 tis. Kč). V roce 2018 byly
plánovány náklady ve výši 12 674 tis.Kč (příspěvek 6 400 tis.Kč). Plánované tržby za bar a
kavárnu byly ve výši 2 070 tis,Kč, skutečnost 1 386 tis.Kč.
b) V průběhu roku 2018 se na upozornění inspektora bezpečnosti práce realizoval úprava plynové
kotelny
c) Náklady na Den dřeva byly vyšší cca o 130 tis.Kč než se předpokládalo, ale městu Hlinsko
zůstaly dřevěné sochu (masopustní průvod) v daleko vyšší hodnotě.
d) Z výše uvedených vyšších nákladů na Den dřeva a nižších výnosů z kavárny a baru bylo
omezeno financování propagace města, opravy a nákupy DKP.
c) Některé očekávané výnosy nebyly nižší z důvodu, poskytnutí bezplatného užívání prostorů pro
vybrané organizace
Výši nákladů a výnosů ovlivnily hlavně výše uvedené záležitosti.
Náklady se plánovaly ve výši 12 674 tis.Kč . Skutečnost 13 258 Kč, tj. nárůst o 4,6%.
Výnosy se plánovaly ve výši 6 285 tis. Kč. Skutečnost 6 311 Kč, tj. nárůst o 0,4%. Zbytek
výnosů je krytý příspěvkem od města. Vlastní výnosy byly 478,6%. Jiné srovnatelné organizace
v obdobně velkých městech mají vlastní výnosy od 15% do 30%. Akce - výnosy 2 227 tis. Kč
a náklady ve výši 1 932 tis. Kč. Kino - výnosy 758 tis. Kč, náklady - 463 tis.Kč (bez mezd).
Došlo k poklesu zájmu o dlouhodobé nájmy. Výše výnosů z pronájmů bylo ovlivněno, tím, že
některé akce pro město a vybrané organizace městem byly bez fakturovaného nájemného.
Hlavní činnost - 42 990 Kč, doplňková činnost 13 008. Výsledek hospodaření je – 29 982 Kč
ČERPÁNÍ GRANTU OD PARDUBICKÉHO KRAJE
V roce 2018 nám byl udělen grant z Pardubického kraje ve výši 40.000 Kč na pokrytí části
nákladů na uskutečnění 21. Adámkových folklórních slavností v Hlinsku a Duhového léto v
Hlinsku. Dále byla přidělena dotace pro TIC Hlinsko ve výši 80 093 Kč ( z toho 10 000 Kč na
Masopust
ZAMĚSTNANCI
V roce 2018 zaměstnával Městský kulturní klub Hlinečan nejdříve 7 zaměstnanců pro MKK, 2
zaměstnanci pro kavárnu a bar a 3 zaměstnanci pro TIC Hlinsko. Další zaměstnanci (obsluha
baru, zvukaři, promítač kina, recepční) jsou zaměstnáváni formou dohod (DPP a DPČ). Těcho
zaměstnanců se vystřídalo během roku před 20.
PÉČE O MAJETEK SVĚŘENÝ DO NÁJMU, VÝPŮJČKY NEBO DO SPRÁVY,
INVESTIČNÍ ČINNOST, ÚDRŽBA A OPRAVY, MAJETEK, INFORMACE O POJIŠTĚNÍ
MAJETKU
PÉČE O MAJETEK SVĚŘENÝ DO NÁJMU, VÝPUJČKY NEBO DO SPRÁVY, INVESTIČNÍ

ČINNOST, ÚDRŽBA A OPRAVY, MAJETEK, INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU
V roce 2018 se žádné investiční akce neuskutečnily. V tomto roce bylo realizováno mimo běžné provozní
opravy a obnovu spotřebního materiálu :
a) Oprava podlahy velkého ( divadelního ) sálu – oprava odlepených částí, broušení, napuštění olejem
b) Oprava plynové přípojky, doplnění hlavního uzávěru před kotelnu, úprava odvětrání plynu
c) Instalace odsávání a větrání plynové kotelny
d) Oprava evakuačního rozhlasu – požárně bezpečnostní zařízení
e) Zakoupení 2ks loutek pro loutkové divadlo
f) Zakoupen LED SPOT reflektor a přepravní bedna pro loutkové divadlo
V roce 2018 ( 1.2.-19.3.2018) proběhla kontrola Městského kulturního klubu Hlinečan Oblastním
inspektorátem práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Na základě zjištění bylo uděleno Opatření a
pokuta (plynová kotelna).
V roce 2018 byla provedena kontrola ( 16.1.2018) TIC Hlinsko pracovníky ČOI Hradec Králové bez
nedostatků.

POHLEDÁVKY, DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY A INVENTARIZACE
MAJETKU
Pohledávky nám vznikají z hlavní i doplňkové činnosti, jedná se především o faktury za
odebrané vstupenky na představení, za krátkodobé i dlouhodobé pronájmy a za reklamu a
propagaci. Závazky vznikají v hlavní i doplňkové činnosti. Veškeré nám známé faktury jsou
řádně vyrovnány.
V roce 2018 byl z evidence majetku vyřazen nefunkční a starý mobiliář. Nově pořízený majetek,
úpravy a opravy jsou již popsány výše.
VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Doplňkovou – hospodářskou činnost tvoří v MKK provoz baru, krátkodobé i dlouhodobé
pronájmy Multifunkčního centra a Společenského domu, pronájem reklamní plochy v kině a
činnosti plynoucí ze Smlouvy o vyvěšování plakátů. V doplňkové činnosti byl vytvořen zisk. 13
008.
PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ
Městský kulturní klub má vytvořeny 4 fondy: fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond
tvořený ze zlepšovaného hospodářského výsledku, rezervní fond z ostatních titulů a fond odměn.
Všechny tyto fondy jsou pokryty peněžními prostředky na běžném účtu.
VÝSLEDKY KONTROL
V roce 2018 v MKK Hlinečan proběhly dvě kontroly
a) Hasičský záchranný sbor Pardubické kraje – drobné nedostatky odstraněny.
b) Okresní hygienická stanice – drobné nedostatky odstraněny.
FINANČNÍ VÝKAZY
Na následujících stránkách jsou přiloženy finanční výkazy: výkaz zisku a ztráty a rozvaha.

V Hlinsku,

12.2.2019

Ing. Vladimír Saifr

pověřený řízením MKK

