
ZPRÁVA 

o činnosti MKK Hlinečan za rok 2016 

 

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.  

 

I. OBLAST MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Kurz tance a společenské výchovy (září – prosinec) – 77 účastníků – 10 lekcí 

 Věneček – ples na ukončení kurzu tance 16. prosince 2016  –   725  platících návštěvníků 

 

II. ZÁJMOVĚ UMĚLECKÁ ČINNOST 

 

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

zkouškám a jako zázemí: 

 

Street Angels a Street Dance – DDM – každé pondělí a pátek 

Dramatický kroužek – DDM – každé úterý 

Cvičení na míčích – DDM – každou středu  

SLUNÍČKO  M.Sodomkové – každou  středu a pátek 

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

Folklórní soubor VYSOČÁNEK – pí E. Dospělová, 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  

Tanec – Splašení tygři  - A. Volfová – zkoušky 2x měsíčně 

Kapela Replica – p. Chaloupka – 1x za čtvrt roku 

Cvičení na míčích a trampolínách –  Pavla Šally - každé pondělí, úterý a čtvrtek 

 

 

 

Mimořádné zkoušky před akcemi v divadelní sále a kinosále: 

3. února  prostorová zkouška Sluníčko 

5. února CDS Motýl – nácvik na nástup 

8. února  CDS Motýl – nácvik na nástup 

21. února TKG prostorová zkouška 

22. února TKG prostorová zkouška 

23. února TKG prostorová zkouška 

6. března Ridendo prostorová zkouška  

25. března GT zkouška 

31.března Hlinečanka– generálka 

6. dubna TKG - prostorovka 

7. dubna GT zkouška 



14. dubna GT – generálka 

20. dubna Hlinecká nota - zkouška 

27. dubna Módní přehlídka – zkouška 

28. dubna Módní přehlídka – zkouška  

5. května DDM – zkouška jeviště 

9. května DDM – zkouška jeviště 

10. května  DDM – zkouška jeviště  

16. května  ZŠ Ležáků  - zkouška jeviště 

1. června Sluníčko – prostorová zkouška 

2. června Ridendo – prostorová zkouška 

9. června  Sluníčko – prostorová zkouška jeviště 

11. června DDM – Dramatický kroužek – generálka 

23. června GT – generálka na AFS 

6. října  GT – generálka 

1. listopadu  DU:HA, ochotnický spolek – zkouška  

6. listopadu DU:HA, ochotnický spolek – zkouška 

10. listopadu Hlinečanka – generálka 

17. listopadu  DU:HA, ochotnický spolek – zkouška 

26. listopadu DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

27. listopadu  DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

1. prosince  DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

3. prosince  DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

4. prosince  DU:HA, ochotnický spolek – zkouška 

12. pondělí    DU:HA, ochotnický spolek – zkouška 

17. prosince  DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

18. prosince  DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

27. prosince  DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

28. prosince   DUHA, ochotnický spolek – zkouška 

 

 

  

 PLESY 

   V Multifunkčním centru se v roce 2016 uskutečnilo celkem 10 plesů: 2x Studentský 

(Gymnázium Hlinsko),   Myslivecký (Vítanov), Rybářský (Hlinsko),  Věneček 

ples CDS Motýl, Benefiční, Futsálový, FC Hlinsko, 1. dětský ples,  

 

SPOLEČENSKÉ AKCE 

      Večírky Mlékárny Hlinsko a Příhoda s.r.o.,  Festival rockových kapel Bude Hlína 

 

Taneční soutěže a profilové pořady (10x) 

4. února   Sluníčko – profilový pořad 

6.-7. února   Hlinecké Géčko – TKG 

9. – 10. dubna   Bohemia Chrast – Festival tanečního mládí 

23. dubna   Tan.soutěž TS Ridendo o pohár starosty města 

17. května    Kroužkování - DDM  

26. května    Kroužkování - DDM    

    3. června   TS Ridendo – profilový pořad 

  10. června    Sluníčko – profilový pořad 

      17. června    Roztančené střevíčky – TKG 

        

 

 



 

Divadelní představení  (24x) 

19.ledna Sex pro pokročilé  

2. února Baronky 

11.února Kolega Mela Gibsona 

8. března Mezi nebem a zemí  

4. dubna Pygmalion 

15. dubna Hostina dravců – GT Hlinsko 

22. dubna Youtuber – GT Hlinsko 

26. dubna Noc na Karlštejně  

2. května Kutloch aneb I muži mají své dny 

12. května Můj báječný rozvod 

13. května Hello Dolly  

19. května Čertovská pohádka – ZŠ Ležáků 

8. června  Táta – one man show 

13. června Hrátky s čertem – DDM dramatický kroužek  

21. června Leni 

18. července  Rozmarný duch 

8. září   Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

16. záříRychlé šípy 

11. října  Havlovy kraťasy – GT Hlinsko 

25. října  Bílá nemoc 

15. listopadu Rošáda 

18. listopadu Zítra to roztočíme drahoušku 

14. prosince Zítra to roztočíme drahoušku  

29. prosince Jak Švédové Brno dobývali a Svatební košile 

 

Koncerty  (14x) 

9. února Duo Yamaha 

15. března  Aneta Langerová 

30. března Jakub Smolík  

1. dubna Hlinečanka, hosté Dechový orchestr ZUŠ Hlinsko a orchestr Kroměřížské státní 

konzervatoře  

6. dubna Koncert studentů Pardubické filharmonie  

6. května Honza Nedvěd 

11. července  Hubertův country festival  

10. srpna Malá dechovka Nauše Pepíka – Betlém  

30. říjná  Veselá Trojka  

11. listopadu  Hlinečanka, hostem večera Felix Holzmann (David Šír) 

8. prosince Vánoční koncert – ZŠ Ležáků 

9. prosince Javory 

11. prosince Vánoční koncert – ZUŠ Hlinsko 

19. prosince  Vánoční koncert – ZŠ Ležáků 

 
 

Zábavná představení (4x) 

 

21. dubna M. Donutil  

11. května R. Uzel 

19. října  Halina Pawlowská 

13. prosince Ivo Šmoldas a Pepa Štros 

 

 



 

Přednášky  (7x) 

12. ledna Daň Přibáň – Trabantem kolem světa  

23. února  Ladislav Lahoda – Cesty za podzemím  

24. března  Libor Drahoňovský – Rozmanitou Sýrií 

19.dubna  J. Frolík – Lažany, Podlažice, Ležáky 

7. listopadu   Jiří Kolbaba – Modrobílé ticho 

1. prosince   Beseda s vězenkyněmi Ledeč nad Sázavou 

8. prosince   Kaleidoskop Jana Rejžka  

 

Programy pro děti (19x) 

24. ledna  Zpíváme a tančíme s Míšou 

26. ledna  Divadlo Věž – pořad pro ZŠ 

20. března  Rákosníček a hvězdy 

30. března  Divadlo DRJ – pořad pro ZŠ 

16. dubna  Malá čarodějnice  

27. dubna  Svět kolem nás – pořad pro ZŠ 

7. května  Michal na hraní 

17. května  Osvobozené divadlo – pořad pro ZŠ 

18. května  Krampota – pořad pro ZŠ 

27. května  Včelí medvídci – pořad pro ZŠ 

29. května   Dětský den  

21. července   Pirátská pohádka 

1. srpna  Hodina čertopisu 

14. září   Divadlo DRJ – pořad pro ZŠ 

11. října  Káťa a Škubánek  

19. října  Divadelní centrum Zlín – pořad pro ZŠ 

20. října  SemTamFór – pořad pro ZŠ 

13. listopadu  Hurvínkův popletený víkend 

3. prosince  Vánoční hvězda  

 

 

Výstavy (8x)  
11. ledna–19. února   výstava obrazů Lorencová, Tvrdíková a Bukáčková 

3. – 6. března   výstava obrázků dětí ze ZŠ – Zahrádkáři Hlinsko 

6. dubna- 13. května   výstava PATCHWORK 

17. května – 11. července výstava obrazů Jiřího Křiklavy 

6. září – 4. listopadu  výstava fotografií Jiřího Rašky 

27. -29. října    výstava chryzantém ČZS Hlinsko 

9. listopadu- 30. prosince výstava obrazů Jiřího Jandy  

19.-22.listopadu   Medové dny 

 

 

Ostatní  akce (28x) 

7. ledna  Projekt „Pardubický kraj proti dluhům“ – MÚ 

21. ledna  Výroční schůze – Klub českých turistů 

15. února   Zastupitelstvo města Hlinska 

10.března  Školení řidičů MÚ 

20. března  ČRS – členská schůze 

20.dubna  Soutěž v aranžování květin – Zahrádkáři Hlinsko 

21. dubna  Hlinecká nota – ZŠ Resslova Hlinsko 

27. dubna  Zastupitelstvo města Hlinska   

29. dubna  Módní přehlídka  



30. dubna  Pálení čarodějnic    

4. května  Schůzka s Andrejem Babišem  

6. května   Právo pro každý den - městské kolo  

31. května  Právo pro každý den – krajské kolo  

6. června  Zápis do tanečních – podzim 2016 

9.června  předprodej divadelního abonmá jaro 2016 

24. června  Artsy Fartsy – mezinárodní studentský festival  

27. června  Zastupitelstvo města Hlinska 

23. září  Školení okrskových komisí – MÚ 

23. září   Koncert pro duševní zdraví – Fokus Vysočina 

26. září       Zastupitelstvo města Hlinska 

7. – 8. října  Volby  

14. října  SDH– vyhlášení výsledků  

5. listopadu  Přebor Hlinecka v luštění křížovek 

24.listopadu  luštění křížovek – pro veřejnost 

29. listopadu   MAS Hlinecko – Maskohraní 

4. prosince  TS Ridendo – „Mikuláš tančí s Ridendem“ 

8.prosince  předprodej divadelního abonmá jaro 2016 

12. prosince  Zastupitelstvo města Hlinska 

 

 

1.ledna – Slavnostní přivítání NOVÉHO ROKU 2016 – Betlém Hlinsko -  s tradičním 

ohňostrojem, novoročním  projevem starosty Miroslava Krčila a hudebním vystoupením Natálie 

Vašulínové a Zdeňka Kudrnky.  

 

 

DUHOVÉ  LÉTO: 

10.července  Předvečer Hubertova country festivalu 

11. července  Hubertův country a folk festival 

30. července  DEN DŘEVA A MEDU 

10. srpna  Malá muzika Nauše Pepíka 

27.- 28.srpna  20.Adámkovy folklórní slavnosti 

     

 

POHÁDKY: 21. července Pirátská pohádka – Betlém Hlinsko 

1. srpna Hodina čertopisu 

 

 

Hudební soubory – Hlinečanka, dechová hudba p. Šikla a p. Devátého 

 

V roce 2016 tyto hudební soubory při MKK Hlinečan zabezpečily v plném rozsahu koncertní a 

hudební činnost ve městě při kulturních, politických a společenských událostech a též jako 

smuteční doprovod při pohřbech.  

 

V MFC uspořádala dechová hudba Hlinečanka ve spolupráci s MKK 2 koncerty:  1. dubna a 11. 

listopadu. 

 

 

KINO 
V  kině MFC bylo odehráno za rok 2016 celkem 142  představení, které navštívilo celkem  

7.079 diváků. 
 



Dále bylo odehráno 7  představení pro školy: Kniha Džunglí, Děda, Odvážná Vaina: Legenda o 

konci světa, Lichožrouti, Trollové, Anděl Páně 2, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti.  

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 na Betlémě -  12 filmů: Padesátka, Básníci, Revenant: Zmrtvýchvstání, Sedmero 

krkavců, Osm hrozných, Teorie tygra, Hotel Transylvánie, Lída Bárová. Z důvodu špatného 

počasí jsem nehráli tyto filmy – Řachanda, Star Wars, Dvojníci, Mimoni.  Tyto filmy navštívilo 

celkem 580 diváků. A to vše opět  v prostorách před Orlovnou v Hlinsku.  

 

I letos, stejně jako v předchozích letech, přálo promítání pod širým nebem počasí. Rušit se z 

tohoto důvodu musela jen dvě promítání, i přesto bylo promítání úspěšné. Po zaplacení všech 

poplatků byl vytvořen zisk ve výši 4. 490 Kč 

 

SPOLEČENSKÝ DŮM 

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

pronajímány za účelem prodejních, výkupních a  předváděcích akcí,  slouží jako zázemí pro 

soubory účinkující v rámci Duhového léta a Adámkových folklórních slavností.  

 

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.   

 

Odehraná představení v roce 2016: 

12. března     Sůl nad zlato 

29. května     O chytré princezně 

18. října     O chytré princezně 

27. listopadu     Jak Kašpárek učil čerty zpívat  

 

 

Akce ve Společenském domě: 
10. února   výkup zlata  

4. května   výkup zlata  

23. května   bazárek – Barbora Poslušná 

4. června   prodej obuvi 

8. června   výkup zlata 

3. srpna   výkup zlata 

1. srpna    VZP – pronájem  

7. září     výkup zlata  

26. září    výkup zlata 

26. října   výkup zlata  

18. listopadu   výkup zlata  

28. listopadu   výkup zlata 

8. prosince    výkup zlata  

 

 

Od 22. února do 30. dubna jsme ve Společenském domě uspořádali putovní výstavu IQ parku 

Liberec „Poznávej se“, kterou navštívilo 2.874  návštěvníků. Výstava měla velice kladné ohlasy.  

 

 

 

 



 

 

 

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VČETNĚ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ 

ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 

 

V roce 2016 se staly v hospodaření MKK dva velmi důležité momenty: 

1. inventurou k 31.12. 2015 byl zjištěn rozdíl ve stavu naskladnění zboží do skladu a 

naskladnění zboží do skladu v účetnictví. V průběhu měsíců leden až březen bylo 

přezkoumáno skladnění od 1.1. 2012 do 31.1.2016 a zjištěn rozdíl ve výši 69 413,09 Kč. 

Při rozboru byly zjištěny rozdíly v naskladnění zboží v baru a v účetnictví, v účetnictví 

byl skladněn i materiál a zboží pro přímou spotřebu nejen v baru, ale i v MFC a největší 

problém nastal při účtování zboží na městský ples. Toto zboží bylo naúčtováno na účet 

132, nemělo být, prodej probíhal přímo ne přes pokladnu baru, navíc po akci nebylo zboží 

převedeno jako prodané do nákladů na účet 504. Dalším problémem v účetnictví bylo  

skladnění vratných obalů a přepravek. Poslední problém spočíval v rozdílech při 

inventurách, kdy pracovnice baru chybně namarkovali nebo nedomarkovali tržbu, která se 

pak projevila jako manko. Tento problém v účetnictví způsobil chybné odepsání 

prodaného zboží v nákupních cenách z účtu 132 na účet 504. Prodané zboží chybně 

namarkované se totiž nezobrazí ve výkazu prodeje zboží, který je výstupem z pokladny v 

baru. Bylo přijato několik opatření, která dané problémy vyřešila – částka 69 413,09 byla 

přeúčtována na správné účty, v baru se při každé akci provádí dílčí inventura a až poté 

dochází k markování tržby a v účetnictví se začali sledovat na samostatném účtu vratné 

obaly, zboží do baru a přímá spotřeba materiálu je účtována na správné účty. 

2. v červnu 2016 bylo zjištěno, že dochází k chybnému výpočtu při sledování obratu pro 

registraci k DPH. Za pomoci daňového poradce bylo zjištěno datum registrace: 8.7.2015. 

Plátci DPH jsme se stali od 1.9.2015. Dne 17.6. 2016 po důkladném rozboru a dohledání 

dat byla podána přiznání k DPH za měsíce  září 2015 – duben 2016, vzniklá daňová 

povinnost byla ihned vyrovnána, byla nám vyměřena pokuta za opožděné tvrzení a 

vypočítán úrok z prodlení v celkové výši 4 228 Kč. Stali jsme se tedy měsíčními plátci 

DPH. Účetně byl problém také vyřešen. 

 

V nákladech i výnosech se v roce 2016 projevil velký zájem návštěvníků o kino, které bylo 

způsobeno uvedením do kin dvou velmi úspěšných českých filmů: na jaře - film Lída Baarová a 

v prosinci - film Anděl Páně 2. Navštěvovaná byla v MFC hojně i divadla, koncerty a zábavné 

pořady. I činnost dechových hudeb pod MKK, ať už dechové hudby Hlinečanka a jejích koncertů 

a také Velké a Malé dechové hudby a jejich hudebních doprovodů při smutečních obřadech byla 

úspěšná. Zájem byl i o pronájem MFC nebo SD ať už o krátkodobý, dlouhodobý a i o pronájem 

delší než 48 hodin. 

Hospodářský výsledek i přes vzniklé výše popsané problémy a odpis dlouhodobé pohledávky ve 

výši 103 000 Kč byl za rok 2016 kladný. Jeho výše je 53 200,18 Kč. Zlepšený hospodářský 

výsledek navrhujeme rozdělit do fondů takto: 28 200,18 Kč do rezervního fondu a 25 000 Kč do 

fondu odměn. 

V tabulce na následující straně je uveden podrobný rozbor nákladů a výnosů za rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČERPÁNÍ GRANTU OD PARDUBICKÉHO KRAJE 

V roce 2016 nám byl udělen grant z Pardubického kraje ve výši 30.000 Kč na pokrytí části 

nákladů na uskutečnění 21. Adámkových folklórních slavností v Hlinsku. Tento grant byl použit 

na dopravu souborů výlep plakátů a ozvučení. 

 

MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI 

V roce 2016 zaměstnával Městský kulturní klub 7 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr (2 

zaměstnankyně po skončení dlouhodobé pracovní neschopnosti – účetní a pokladní 

kina/uklizečka ukončily v MKK pracovní poměr dohodou – z důvodu 2 měsíční výpovědní lhůty 

a tím i plynoucích mezd byl překročen stanovený limit mzdových prostředků o 26 244 Kč). Další 

zaměstnanci (obsluha baru, zvukaři, promítač kina, recepční) jsou zaměstnáváni formou dohod 

(DPP a DPČ). Průměrný plat zaměstnanců na trvalý pracovní poměr činí 17.794,23,- Kč. 

 

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

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

MATETKU 

Obdobně jako v letech předchozích i v roce 2016 jsme pokračovali s investicemi do nákupu LED 

světelných zdrojů, tentokrát především na divadelním sále a jevišti tak, abychom zlepšili komfort 

učinkujících a hlavně snížili náklady na elektrickou energii v průběhu konání programů a 

představení. Dále se podařilo doplnit zvukovou aparaturu o odposlechové reproboxy a drobnou 

kabeláž. 

 

V Multifunkčnímcentru shledáváme dlouhodobě nevyhovující situaci s reklamací, resp. opravou 

piána, kde se nepodařilo zajistit opravu víka tohoto nástroje. V případě značně poruchového               

osvětlení divadelního sálu a kinosálu došlo k náznaku řešení problému  rekonstrukcí jedné řady 

zářivkových těles osazením nových komponent jiných parametrů. Stále, již třetím rokem, zatéká 

do prostoru pod pódiem. Tato situace byla již několikrát řešena odborem investic, ovšem voda se 

v podlaze dotčených prostor objevuje stále.                                     

 

Nejvážnější závadou, která se na budově MFC objevila v roce 2016 bylo uvolnění atikových 

plechů na střeše a jejich následný pád. Závada byla řešena v rámci reklamace investičním 

odborem města a odstraněna dodavatelskou firmou. Dále došlo k prasknutí skla bočních oken 

foyer. Závadu řeší investiční odbor města a k opravě dojde v jarních měsících roku 2017. 
 

 

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 krátkodové i dlouhodobé pronájmy a za reklamu a 

propagaci. Závazky vznikají v hlavní i doplňkové činnosti. Veškeré nám známé faktury jsou 

řádně vyrovnány.  

 

V letošním roce dle Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 26. září 

2016 bylo schváleno v souladu s čl. 2.1 Směrnice č. 01/2015/R – Zásady řízení příspěvkových 

organizací a organizací založených městem Hlinskem a ust. § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí a odpis dlouhodobé pohledávky ve výši 

103.000 Kč za firmou Moravafilm. Tato pohledávka byla v účetnictví evidována od roku 2004. 

Jednalo se o rekonstrukci jevištních tahů v budově Orlovny Hlinsko, kdy na základě výběrového 

řízení a následně podepsání Smlouvy o dílo s vybranou firmou Moravafilm s.r.o. byla zaplacena 

záloha ve výši 103.000 Kč. Firma Moravafilm dílo nezrealizovala ani nevrátila po urgencích 

zaplacenou zálohu. Na firmu byla podána žaloba, soudem byla v roce 2007 nařízena exekuce, 

která proběhla bezvýsledně se zjištěním, že firma dluží mnoha státním a bankovním institucím a 



nemá žádné prostředky na vyrovnání. Exekuce byla zastavena dne 3.9. 2012. Tato pohledávka 

byla tedy odepsána do nákladů. 

 

V roce 2016 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.  

 

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 2016 v MKK neproběhla žádná kontrola. 

 

FINANČNÍ VÝKAZY 

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

 

 

 

 

 

V Hlinsku,   31.1.2017      Zdeněk Eis 

         pověřený řízením MKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


