
 

ZPRÁVA 

o činnosti MKK Hlinečan za rok 2020 

 

MULTIFUNKČNÍ  CENTRUM 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MKK Hlinečan je příspěvkovou organizací Města Hlinko, jehož činnost je závislá na dotacích a 

příspěvcích. 
Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost v oboru působnosti Města 

Hlinsko.  

 

                                        OBLAST MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Dva Kurzy tance a společenské výchovy (září – říjen) –  106 účastníků – 3 lekce  
 

  
ZÁJMOVĚ UMĚLECKÁ ČINNOST 

 

Prostory - zkušebny v Multifunkčním centru využívají zájmové spolky i jednotlivci ke svým 

zkouškám a jako zázemí: 

 

Jóga na míčích – DDM – každou středu  

Folklórní soubor VYSOČAN – p. J. Dospěl, každý pátek   

Folklórní soubor VYSOČÁNEK – pí E. Dospělová a pí 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 jógy – p. Šustáková – cvičení každé pondělí 

Cvičení jógy – p. Štulíková – cvičení každou středu  

Cvičení na míčích a trampolínkách –  Pavla Šally - každé pondělí a čtvrtek 

TS Ridendo Hlinsko – úterky a pátky 

Zdravotní cvičení – Dana Kropáčková – úterky  

 

Mimořádné zkoušky před akcemi v divadelní sále a kinosále: 

 

13. ledna   DU:HA, ochotnický spolek – zkouška  

22. ledna   DU:HA, ochotnický spolek – zkouška   

27. ledna    Sluníčko – prostorová zkouška 

28. ledna   DDM – zkouška jeviště  

29. ledna   Sluníčko – prostorová zkouška 

31. ledna   TKG prostorová zkouška 

1. února   TKG prostorová zkouška 

2. února   TS Ridendo – prostorová zkouška 

7. února    TKG – příprava na soutěž a prostorová zkouška 

12. února    DU:HA generálka  

18. února    DDM zkouška jeviště  

1. března    TS Ridendo – prostorová zkouška 
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PLESY 

V Multifunkčním centru se v roce 2020 uskutečnilo celkem 7 plesů: 2x Studentský (Gymnázium 

Hlinsko), Myslivecký (Vítanov), Rybářský (Hlinsko), VII. Benefiční, Ridendo ples, Fotbalový ples.  

 

 

Taneční soutěže a profilové pořady (2x) 

29. ledna   Sluníčko – profilový pořad 

 

 

 

 

 

 

Divadelní představení  (7x) 

14. ledna    Divadelní komedie  

23. ledna   Dědeček aneb musíme tam všichni – DU:HA Hlinsko  

13. února   Dědeček aneb musíme tam všichni – DU:HA Hlinsko  

20. února   Taneční hodiny 

5. března    Mikve 

19. srpna    Inzerát  

30. srpna    Akt – Divadlo Járy Cimrmana  

 

Koncerty  (2x) 

5. února    Robert Křesťan 

11. února    Hanačka 

 

 

 

 

Zábavná představení (1x) 

 

14. září   Travesti show Techtle Mechtle a Kočky 

 

Přednášky ( 1x) 

28. ledna      Havaj  za hubičku  

 

Programy pro děti (3x) 

2. února    Karneval pro děti  

3. března   Hejlík – MAS pro školy  

3. října     Lotrando a Zubejda  

 

 

 

Výstavy (2x)  

7. ledna – 27. února  Vílí taje - výstava ilustrací M. Snášelové Štorkové  

24.  – 27. února   DDM výstava obrázků  

2. září – 29. října   Výstava fotografií Petra Bergera –Ženy v přírodě  
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Ostatní  akce (18x) 

9. ledna   Výroční schůze – Klub českých turistů 

30. ledna   Degustace vín – kavárna  

1. března    Zápis do tanečních – podzim 2020 

5. března   Školení řidičů MÚ 

9. března    Zastupitelstvo města Hlinska   

27. května    Schůzka MAS – foyer 

5. června    Autokino – parkoviště u sjezdovky  

8. června    Zastupitelstvo města Hlinska  

17. června    Burza filantropie  

18. června   Setkání starostů – foyer 

29. srpna    Hasiči – výroční schůze  

7. září     Zastupitelstvo města Hlinska  

11. září    Hejlík – MAS  

14. září    Školení okrskových komisí  

2. -3. října    Volby  

9. prosince    Seminář zastupitelů  

17. prosince    Valná hromada SOMH a KSH 

21. prosince    Zastupitelstvo města Hlinska 

 

    

1. ledna – Slavnostní přivítání NOVÉHO ROKU 2020 – Betlém Hlinsko - s tradičním 

ohňostrojem, novoročním projevem starosty Miroslava Krčila a hudebním vystoupením.  

 

 

 

DUHOVÉ  LÉTO: 

28. - 29. srpna  25. Adámkovy folklórní slavnosti 

 

 

 

 

POHÁDKY NA BETLÉMĚ:  

 

8. července    Tůdle Nůdle aneb rošťačíme s dětmi  

22. července   O Honzovi  

12. srpna   Tři prasátka  

 

 

 

KINO 
 

V kině MFC bylo odehráno za rok 2020 celkem 38 představení, které navštívilo celkem  

2. 097 diváků. 

 

V roce 2020 MKK Hlinečan zařadil jako v minulých letech produkci letního kina  v rámci Letních 

akcí - 11 filmů: Přes prsty, Teroristka, Psí veličenstvo, Poslední aristokratka, Chlap na střídačku, 

Zakleté pírko, Hodinářův učeň, Román pro pokročilé, Příliš osobní známost, Angry Birds ve filmu 2, 

Špindl 2. Tyto filmy navštívilo celkem 350 diváků. Pokud bylo špatné počasí, projekce se stěhovaly 

do prostor kina v MFC. Po zaplacení všech poplatků spojených s promítáním jsme byli ve ztrátě ve 

výši 1.580 Kč.  
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SPOLEČENSKÝ DŮM 

Společenský dům slouží jako zázemí pro Loutkové divadlo Hlinsko, a dále jsou prostory 

pronajímány za účelem prodejních, výkupních akcí. (výkupy zlata) 

 

 

 

Loutkářský  soubor 

Soubor se schází každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin ve Společenském domě. V současné době 

má 10 členů, kteří svým výkonem každoročně potěší mnoho malých i větších diváků.   

 

 

Momentálně jsou některé místnosti SD pronajaté - Kadeřnictví Krejčová, ČRS Hlinsko.  

 

 

 

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VČETNĚ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ 

ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 

V nákladech i výnosech se v roce 2020 se projevila proti koronavirová opatření. MKK byl otevřen 

pouze od května do října. V rámci plánovaných programů proběhl pouze program letního kina. Jarní 

a podzimní program byl víceméně zrušen.  

 

 

MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI 

 

Na začátku roku 2020 zaměstnával Městský kulturní klub 15 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr, 

z toho 2 zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek. V průběhu roku jeden zaměstnanec odešel do 

jiného pracovního poměru jeden byl přijat (dopravní terminál Hlinsko – občerstvení). Dva 

zaměstnanci byli propuštění ve zkušební době. Na konci roku zaměstnával Městský kulturní klub 13 

zaměstnanců. Další zaměstnanci (obsluha baru, zvukaři, promítač kina, recepční) jsou zaměstnáváni 

formou dohod (DPP a DPČ).  Mzdové náklady nepřekročily limit, stanovený ve finančním vztahu 

pro rok 2020. 
 

 

PÉČE O MAJETEK SVĚŘENÝ DO NÁJMU, VÝPŮJČKY NEBO DO SPRÁVY, 

INVESTIČNÍ ČINNOST, ÚDRŽBA A OPRAVY, MAJETEK, INFORMACE O POJIŠTĚNÍ 

MAJETKU 
 

Počátkem roku 2020 pokračoval energetický audit od firmy ENVIROS, který měl za úkol prověřit, 

zda budova MFC splňuje energetickou náročnost do které byla zařazena. Dle závěru vybrané 

firmy,která audit prováděla, je budova v tomto směru v pořádku. Na základě závěrů auditu došlo k 

přenastavení některých parametrů vytápění budovy MFC, což mělo přinést úsporu energie. 

Vzhledem k tomu, že program byl ohledně vládních opatřením ke covid-19 omezen, projeví se 

úspory až za plného provozu MFC.    

Na základě výběrových řízení byly vysoutěženy nové židle a mixážní pult. Dokoupili jsme i větší 

množství mikrofonů, kabeláže, stojanů, kamer a gastro vybavení.  

Díky náhlému vzsetupu spodních vod od trvalých dešťů, došlo k poškození podlahy ve sklepě pod 

jevištěm a její totální destrukci. V důsledku toho byla celá podlaha vybourána a nahrazena novou. 

Tím se vyřešil dlouhodobý problém s podlahou, který trval od otevření MFC v roce 2011.Náklady na 

opravu podlahy byly z 80% kryté z pojistného plnění.   
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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.  

 

 

VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
 

Doplňkovou – hospodářskou činnost tvoří v MKK provoz kavárny a baru, krátkodobé i dlouhodobé 

pronájmy Multifunkčního centra a Společenského domu, pronájem reklamní plochy v kině,  činnosti 

plynoucí ze Smlouvy o vyvěšování plakátů, prodej upomínkových předmětů v TIC a nově od září 

2020 prodej občerstvení na autobusovém terminálu.  

 

 

PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ 

 

Městský kulturní klub má vytvořeny 4 fondy: fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond 

tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku, rezervní fond z ostatních titulů a fond odměn. 

Všechny tyto fondy jsou pokryty peněžními prostředky na běžném účtu. 

 

 

VÝSLEDKY KONTROL 
 

V roce 2020 v MKK proběhla kontrola z Okresní hygienické stanice Chrudim, která byla bez závad.  

 

 

FINANČNÍ VÝKAZY 
 

Na následujících stránkách jsou přiloženy finanční výkazy: výkaz zisku a ztráty a rozvaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hlinsku 26. 2. 2021      Ing. Petr Šnek 

                              vedoucí MKK 
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