ZPRÁVA
o činnosti MKK Hlinečan za rok 2015
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) – 90 účastníků – 10 lekcí
Věneček – ples na ukončení kurzu tance 11. prosince 2015 – 797 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
Kroužek hraní na kytaru – DDM - každý čtvrtek
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
GT Hlinsko – L. Leszkowová - každou neděli
Tanec – Splašení tygři - A. Volfová – zkoušky 2x měsíčně
Kapela Replica – p. Chaloupka 1x týdně – nepravidelně (neděle)
Mimořádné zkoušky před akcemi v divadelní sále a kinosále:
10. ledna
prostorová zkouška Sluníčko
14.ledna
prostorová zkouška Sluníčko
24. ledna
Vysočánek
30. ledna
TKG prostorová zkouška
3. února
CDS Motýl – nácvik na nástup
10. února
CDS Motýl – nácvik na nástup
15. března
GT Hlinsko
17. března
TKG – prostorová zkouška
23. března
Hlinecká nota - zkouška
27. března
TKG – prostorová zkouška
3.dubna
GT Hlinsko – zkouška

9. dubna
GT Hlinsko – generálka
10. dubna
GT Hlinsko - premiéra
11.května
DDM jeviště – zkouška kytarového kroužku
14.května
Hlinečanka generálka
28.května
Sluníčko – prostorová zkouška jeviště
18.června
TKG – prostorové zkoušky
8.října
Vysočánek – zkouška na jevišti
10. října
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
11. října
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
15. října
Vysočánek – zkouška na jevišti
27. října
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
28. října
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
29. října
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
31. října
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
1. listopadu DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
8. listopadu DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
20. - 22. listopadu
DUHA – divadelní ochotnický spolek – zkouška na jevišti
23. listopadu Vysočánek – generálka jeviště
27. listopadu DUHA – divadelní ochotnický spolek - generálka
17. prosince Hlinečanka - zkouška

PLESY
V Multifunkčním centru se v roce 2015 uskutečnilo celkem 11 plesů: Hlinecký bál, 2x
Studentský (Gymnázium Hlinsko), Myslivecký (Vítanov), Rybářský (Hlinsko), Věneček
ples CDS Motýl, Benefiční, Futsalový, FC Hlinsko, 1. dětský ples,

SPOLEČENSKÉ AKCE
Večírek Mlékárny Hlinsko a Festival rockových kapel Bude Hlína.

Taneční soutěže a profilové pořady (10x)
15. ledna
7.-8. února
28.-29. března
4. dubna
12. května
29. května
5. června
19. června
28. listopadu
29. listopadu

Sluníčko – profilový pořad
Hlinecké Géčko – TKG
Bohemia Chrast – Festival tanečního mládí
Tan.soutěž TS Ridendo o pohár starosty města
Kroužkování - DDM
Sluníčko – profilovýpořad
TS Ridendo – profilový pořad
Roztančené střevíčky – TKG
Vystoupení folklórního souboru Vysočánek (50. let od založení)
Cena TS Ridendo

Divadelní představení (21x)
12.ledna
11. března
25.března
10.dubna
15. dubna
6. května
18. května
8. června
15. července
30. července

Muži v offsidu
Lordi
Prachy!!
GT Hlinsko – WTF, NOE!
Hrdý Budžes
Cyrano z Bergeracu
Saturnin
Žena za pultem 2
Vlak Lustig – nádraží Hlinsko
Dovolená po česku – terasa MFC

8. září
15. září
24. září
29. září
1. října
24. listopadu
1. prosince
2. prosince
10. prosince
16. prosince
28. prosince

Miláček
Thelma a Luise
Maryša – divadelní představení pro žáky ZŠ a Gymnázia Hlinsko
Zelňačka
Králova řeč
Bláznivý Petříček
Dokonalá svatba
Dokonalá svatba
Ondina
Dokonalá svatba
Caveman

Koncerty (17x)
17. února
19.února
16.března
21.dubna
5. května
15.května
27. května
14. srpna
19. srpna
5. října
20. října
30. října
2. listopadu
4. prosince
8. prosince
9. prosince
18. prosince

4Tet
Koncert „Společná věc“
Ondřej Brzobohatý
Javory
Jiří Schmitzer
Hlinečanka, hosté Ivana Brožová a Josef Oplt
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Dechová kapela SEDMIKRÁSKA – Betlém Hlinsko
Petra Hapková– terasa MFC
Karel Plíhal
Trio Balkan Strings – zrušeno z důvodu malé návštěvnosti
Veselá Trojka
Veselá Trojka
Láďa Kerndl
Vánoční koncert – ZŠ Ležáků
Vánoční koncert – ZUŠ Hlinsko
Hlinečanka, hostem večera František Sysel

Zábavná představení (2x)
5. listopadu Jiří Černý – Jaromír Nohavica
26. listopadu Ivo Šmoldas

Přednášky (7x)
9. března
23.dubna
7. května
20. května
14. září
22. září
13.října

D.Černohous Banát 2x
Radek Jaroš
Přednáška k 70. výročí konce II. Světové války – pro žáky ZŠ
L. Lahoda – Tajemství vojenských prostorů
Beseda s Jarmilou Kratochvílovou
Jiří Kolbaba – Ostrov Bali
Luděk Ondruška – Život na frontové linii Ukrajina

Programy pro děti (17x)
20. ledna
5. února
15.února
26.března

O Sněhurce
Plecha a Neplecha jdou do světa
Dětský maškarní karneval
Syndibád

2.dubna
6.května
13.května
31. května
10.června
16.července
26.
srpna
27.
září
29. září
25.října
27. října
15.listopadu
26. listopadu
13. prosince

Když jde kůzle otevřít
Svět kolem nás – pořad pro ZŠ
Trojlístek pohádek
Dětský den
Indiáni ze šuplíku
Čáry báby Cotkytle – Betlém Hlinsko
Hrnečku, vař aneb Dvě pohádky pro mlsné jazýčky – Betlém Hlinsko
Divadlo různých jmen – Maryša – pořad pro ZŠ a gymnázium
Začarovaný vůl
O kocouru Mikešovi
Pavel Novák – program pro žáky ZŠ a Gymnázia Hlinsko
Kouzelná školka – představení zrušeno z důvodu onemocnění hlavního
představitele
Vystoupení folklórního souboru Vysočánek (50. let od založení)- školy
Míša Růžičková - představení zrušeno z důvodu onemocnění hlavní
představitelky

Výstavy (8x)
20. ledna–30. Března
4.- 6.března
15.dubna–10. května
4. června – 30.června
14. září – 31. října
23. -25. září
19.-22.listopadu
3. listopadu-18. prosince

výstava OBJEKTIVNÍ KONTRASTY
výstava obrázků dětí ze ZŠ – Zahrádkáři Hlinsko
výstava PATCHWORK
výstava IVANA BABORÁKA
výstava MARTY HERMANOVÉ
výstava chryzantém ČZS Hlinsko
Medové dny
výstava LADY ZÍTOVÉ

Ostatní akce (33x)
13. ledna
20. ledna
21. ledna
18. února
12.března
12. března
24. března
11. dubna
23.dubna
23. dubna
28. dubna
29. dubna
5. května
2. června
7. června
18. června
23. června
24. června
25.-29. června
9.června
11. září
21. září
7. listopadu

Setkání s prezidentem ČR Milošem Zemanem
Výroční schůze – Klub českých turistů
Nejúspěšnější sportovec Chrudimska
Zastupitelstvo města Hlinska
Školení řidičů MěÚ
ČRS – členská schůze
Hlinecká nota – ZŠ Resslova Hlinsko
MAS Hlinsko – setkání knihoven
Soutěž v aranžování květin – Zahrádkáři Hlinsko
Setkání podnikatelů – MAS Hlinsko
Schůzka vedení s SVBJ (sdružení vlastníků bytových jednotek)
Zastupitelstvo města Hlinska
Právo pro každý den – městské kolo
Právo pro každý den
Valná hromada SKI - KLUB Hlinsko
školení úřadu Hlinsko
MAS Hlinsko – Maskohraní
Zastupitelstvo města Hlinska
ARTSY – FARTSY – mezinár.student.festival
přeprodej abonmá – podzim 2015
Výročí 90. let – šachisté při DDM Hlinsko
Zastupitelstvo města Hlinska
Setkání zasloužilých hasičů – SDH Hlinsko

14. listopadu
19.listopadu
24. listopadu
3. prosince
3. prosince
5. prosince
6. prosince
12. prosince
14. prosince
15.prosince

Přebor Hlinecka v luštění křížovek
luštění křížovek – pro veřejnost
školení úřad Hlinsko
Schůzka vedení s SVBJ (sdružení vlastníků bytových jednotek)
Kotlíkové dotace – informační schůzka
TS Ridendo – „Mikuláš tančí s Ridendem“
Valná hromada - Lyžaři Hlinsko
Valná hromada – KKL Hlinsko
Zastupitelstvo města Hlinska
předprodej divadelního abonmá jaro 2016

1.ledna – Slavnostní přivítání NOVÉHO ROKU 2015 – Betlém Hlinsko - s tradičním
ohňostrojem, novoročním projevem starosty Miroslava Krčila a hudebním vystoupením Simony
a Stanislava Černých.

DUHOVÉ LÉTO:
10.července
11. července
25. července
14. srpna
29.- 30.srpna

Předvečer Hubertova country festivalu
Hubertův country a folk festival
DEN DŘEVA A MEDU
Dechová kapela SEDMIKRÁSKA
20.Adámkovy folklórní slavnosti

POHÁDKY: 16.července
26. srpna

Čáry máry Cotkytle – Betlém Hlinsko
Hrnečku, vař aneb Dvě pohádky pro mlsné jazýčky –
Betlém Hlinsko

Hudební soubory – Hlinečanka, dechová hudba p. Šikla a p. Devátého
V roce 2015 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: 15. května
koncert s hosty Ivanou Zbrožovou a Josefem Opltem a 18. prosince s hostem Františkem
Syslem.

KINO
V kině MFC bylo odehráno za rok 2015 celkem 103 předstvení, které navštívilo celkem 4617
diváků.
Dále byla odehrána 4 představení pro školy: Dara a Rosa, V Hlavě, Sedmero krkavců, Píseň
moře.
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 - 15 filmů: Tři bratři, Ostře sledované vlaky, Díra u Hanušovic,
Želvy Ninja, Všichni dobří rodáci (film nehrán), Fotograf, S čerty nejsou žerty, Světáci, Zvonilka

a piráti, Dobytí severního pólu, Čertova nevěsta, Babovřesky 3, Nespoutaný Django( film nehrán
z důvodu špatného počasí), Spiderman, Pohádkář. Tyto filmy navštívilo celkem 757 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
polatků byl vytvořen zisk ve výši 16.273,- 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 2015:
12. dubna
8. října
19. listopadu
29. listopadu

Šípková Růženka
Český Honza
Nuda přímo pekelná
Nuda přímo pekelná

Akce ve Společenském domě:
6. února
second hand
17.-19. března
pronájem - Bellitex
24.-26. března
second hand
24.-25. dubna
prodej z druhé ruky (Klub žen Hlinsko)
6. května
výkup zlata
24.června
výkup zlata
24. září
výkup zlata
19.-21. října
prodej textilu
23.-25. října
prodej z druhé ruky (Klub žen Hlinsko)
13. listopadu
výkup zlata
3. prosince
výkup zlata

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE VČETNĚ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ
ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
V nákladech bylo uspořeno oproti roku 2014 i plánovanému rozpočtu na rok 2015 na těchto
účtech: energie (mírnější zima, přechod na jiného dodavatele, postupná investice do úspornějšího
osvětlení) a mzdové prostředky (dlouhodobá nemoc 2 zaměstnanců: účetní-nahrazena,
pokladní+uklizečka - nenahrazena – řešeno přesunutím pracovní náplně na ostatní zaměstnance).
U položky služby došlo ke snížení nákladů rozúčtováním na účet opravy a udržování (seznam
revizí je přiložen) a drobnými úsporami v jednotlivých podpoložkách tohoto účtu. Celkově byly
náklady sníženy o 787.743,12 Kč proti plánovanému rozpočtu a o 625.343,12 proti roku 2014.
V příštím roce ale musíme počítat s navýšením nákladů na revize a opravy a udržování
(plánované revize, některé se neprovádí každoročně, pro rok 2016 je s nimi třeba počítat;
plánované opravy) a dále s vyššími mzdovými náklady (od 1.4. 2016 bude přijata nová
pracovnice na pozici pokladní-uklizečka, po dobu udržitelnosti projektu EU je MKK Hlinečan
povinnen zachovat 7 pracovních míst - HPP).
Ve výnosech bylo dosaženo vyšších tržeb za pronájmy (více krátkodobých pronájmů), tržby z
dlouhodobých pronájmů činily 124.875,- Kč a tržby z krátkodobých pronájmů 398.252,- Kč.
Vyšší proti rozpočtu byly i příjmy z hlavní činnosti (vyúčtování programů je přiloženo) a
z pohostinské činnosti (provoz baru). Celkově bylo dosaženo vyšších výnosů o 252.002,34 Kč
proti plánovanému rozpočtu a o 301.582,34 Kč proti roku 2014.
Nižších nákladů a vyšších tržeb bylo dosaženo i tím, že se nám daří domlouvat představení, po
jejichž uskutečnění se rozdělíme smluvně danými podíly o tržby.
Vzhledem k tomu, že příspěvek od zřizovatele pro rok 2016 byl stanoven na 3.500.000,- (v roce
2015 činil 3.900.000,- Kč), navrhujeme zlepšený hospodářský výsledek, jehož výše dosahuje
1.039.745,46 Kč, rozdělit do fondů takto: 100.000 Kč do fondu odměn a 939.745,46 Kč do
rezervního fondu, který bude sloužit na pokrytí případných zvýšených nákladů či případných
nižších příjmů v roce 2016.
V tabulce na následující straně je uveden podrobný rozbor nákladů a výnosů za rok 2015.

ČERPÁNÍ GRANTU OD PARDUBICKÉHO KRAJE
V roce 2015 nám byl udělen grant z Pardubického kraje ve výši 30.000 Kč na pokrytí části
nákladů na uskutečnění 20. Adámkových folklórních slavností v Hlinsku. Tento grant byl použit
na dopravu souborů výlep plakátů a z části na ubytování.
MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI
V roce 2015 zaměstnával Městský kulturní klub 7 zaměstnanců na trvalý pracovní poměr (z toho
2 zaměstnankyně byly dlouhodobě v pracovní neschopnosti – účetní a pokladní kina/uklizečka).
Za účetní byla přijata náhrada (HPP), pracovní náplň pokladní kina byla dočasně přesunuta na
pracovnici zaměstnanou v rámci DPP jako recepční/šatnářka. V nutných případech zastupují
ostatní zaměstnanci MKK Hlinečan s podepsanou hmotnou odpovědností. Pracovní náplň
uklízečky na sebe po dobu pracovní neschopnosti převzala druhá zaměstnankyně s touto pracovní
náplní, v nutných případech vypomohla další pracovnice (DPP). Další zaměstnanci (obsluha
baru, zvukaři, promítač kina, recepční) jsou zaměstnáváni formou dohod (DPP a DPČ).
Průměrný plat zaměstnanců na trvalý pracovní poměr činí 15.219,- Kč.
PÉČE O MAJETEK SVĚŘENÝ DO NÁJMU, VÝPŮJČKY NEBO DO SPRÁVY,
INVESTIČNÍ ČINNOST, ÚDRŽBA A OPRAVY, MAJETEK, INFORMACE O POJIŠTĚNÍ
MATETKU
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 jsme se snažili investicemi do LED světelných
zdrojů jak ve foyer, tak v divadelním sále a na jevišti snížit spotřebu elektrické energie. Dále byla
pořízena audioaparatura, která výkonem vyhovuje středně náročným koncertům. V prostorách
kuchyně jsme se snažili pořízením velkokapacitního chladíciho boxu a ohřívací výdejní vany
zlepšit podmínky subjektů, které si tyto prostory pronajímají. Jedná se z velké části o místní
spolky při pořádání plesů. Dlouhodobě nevyhovující podmínky Loutkářského souboru Hlinsko
byly zlepšeny investicí do světelné aparatury, vymalováním prostorů hlediště a vybudováním
nového čelního výkrytu a divadelního kukátka.
V Multifunkčním centru dlouhodobě nevyhovující situaci shledáváme v případě neustále
praskajícího laku na piánu, dále v případě značně poruchového a z toho důvodu nevyhovujícího
osvětlení divadelního i kino sálu. Již dva roky zatéká do prostoru pod pódium. Tato situace byla
již několikrát řešena odborem investic, ovšem neúspěšně, voda se v podlaze dotčených prostor
objevuje dál.
POHLEDÁVKY, DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY A INVENTARIZACE
MAJETKU
Pohledávky nám vznikají z naší 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 nám vznikají v hlavní i doplňkové činnosti. Veškeré nám známé faktury jsou
řádně vyrovnány.
Evidujeme v účetnictví dlouhodobou pohledávku z roku 2004. Jedná 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 státníma bankovním institucím a nemá žádné prostředky na
vyrovnání. Exekuce byla zastavena dne 3.9. 2012. Tuto pohledávku bude moci MKK Hlinečan
odepsat účetně po 10 letech od soudního nařízení exekuce.
V roce 2015 byl z evidence majetku vyřazen nefunkční a starý mobiliář na Základní uměleckou
školu byly bezúplatně převedeny funkční hudební nástroje, které již dechové hudby pod MKK

Hlinečan neužívají ke své činnosti. Nově pořízený majetek, úpravy a opravy jsou již popsány
výše.
VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
V doplňkové činnosti byl vytvořen zisk. Kapely odvedly ze svých tržeb 23.725,- Kč. Ve
Společenském domě proběhlo několik akcí, za jejichž uskutečnění bylo vybráno 5.500,- Kč. Daří
se krátkodobě pronajímat i prostory Multifunkčního centra. Tržby z krátkodobých pronájmů
činily 398.252,- Kč.
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 dubnu 2015 byla provedena kontrola finančním odborem města Hlinska. Proti některým jejím
bodům byla 20. května podána námitka. Prozatím nedořešeno.
FINANČNÍ VÝKAZY
Na následujících stránkách jsou přiloženy finanční výkazy: výkaz zisku a ztráty a rozvaha.

V Hlinsku,

31.1.2016

Mgr. Petr Sedlák
vedoucí MKK

