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1. ÚVOD

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, CHARAKTERISTIKA

Předkládáme výroční zprávu Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace, která 
vychází ze schváleného plánu činnosti na rok 2017. Konkrétně se zaměříme na programovou
náplň DKMOp.o., celkový chod organizace Domu kultury, Kina O a Letního kina, po stránce 
programové, provozní i ekonomické.

Název:                                  
Sídlo:
IČ:
DIČ: 
Ředitelka DKMO:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:                                    

Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace
Osvobození 797, 735 14 Orlová - Lutyně
65890825
CZ65890825  
Barbora Herdová
+420 596 512 945, +420 608 856 353

www.dkorlova.cz
dkmo.bara@email.cz

   Rozhodnutím městského zastupitelstva Orlové ze dne 19.12.1996, byla s účinností od 
3.1.1997 zřízena příspěvková organizace s názvem Dům kultury města Orlové se sídlem 
Orlová - Lutyně, Osvobození 797, IČ: 65890825.                                                                    
   Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je Město Orlová, je 
zřízena k pořádání akcí kulturního, výchovného, osvětového a kulturně společenského 
charakteru, s cílem uspokojovat a vycházet vstříc potřebám obyvatel města Orlové a jeho 
návštěvníků.                                                                                                                           
   

.

  .
      
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je pořádání, organizování a zajišťování:
a)  kulturních produkcí, zábav
b)  odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
c)  výuky a kurzů společenského tance
d)  výstav, a to včetně výstav děl ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, 
     o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zák.) 
     ve znění pozdějších předpisů
e)  festivalů, soutěží a přehlídek v oblasti společenského tance, dramatického umění, 
     hudebního umění
f)   informačních služeb pro veřejnost v oblasti vymezené účelem zřízení
g)  zabezpečování všestranné podpory zájmových kulturních a uměleckých aktivit občanů 
     a jejich sdružení
h)  pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení
i)   pořádání filmových přehlídek a festivalů
j)   zajišťování programové stránky provozu filmových představení
k)  pronájem spravovaných nebytových prostor ke kulturním, společenským, výstavním 
     a vzdělávacím účelům    

3.

Doplňková činnost příspěvkové organizace je následující:
a)  realitní činnost
b)  hostinská činnost
c)  kopírovací práce
d)  maloobchod se smíšeným zbožím
e)  maloobchod tabákovými výrobky
f)   reklamní činnost a marketing
g)  agenturní činnost v oblasti kultury a umění

mailto:dkmo.bara@email.cz






6. ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE

6.1.  Dům kultury města Orlové a Letní kino

6.1.1.  Kurzy

6.1.2.  Akce pro děti a mládež

Přehled akcí s výběrem vstupného

6.

V uplynulém roce jsme uspořádali převážně kurzy pohybové. Z jazykových kurzů jsme od ledna 
pokračovali Angličtinou pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Od září 2017 jsme už pak tyto 
kurzy dle zájmu veřejnosti nezařazovali. Z pohybových kurzů dál pořádáme kurz Jógy, o který 
je u nás velký zájem a který jsme během roku pořádali celkem třikrát. Dále jsme od ledna 
pokračovali také s cvičením Taichi, který má své příznivce už mnoho let. Podle zájmu tanečníků 
jsme mohli začátkem roku 2017 otevřít kurz Tanečních pro pokročilé a od září pak Taneční kurz 
pro mládež a Taneční kurz pro dospělé. Od roku 2011 funguje dále Kurz loutkového divadla, 
který se nám zatím daří udržet i přes nízký zájem veřejnosti. Kurz vede principál Galimortova 
divadla Marionet Tomáš Richter. Nově jsme realizovali pololetní kurz Tibetské jógy. Za co jsme 
velmi rádi, je vznik nového ochotnického souboru „Orlovští Lordi", pod vedením režiséra 
Tomáše Lukasíka. 

 
KURZ 

POČET KURZISTŮ 
CELKEM 

1.  Jóga – 3x 200 

2. Taichi – 2x 24 

3. Taneční kurz pro mládež  46 

4. Taneční kurz pro dospělé  18 

5. Taneční kurz pro pokročilé  23 

6. Kurz loutkového divadla 2 

7. Angličtina pro začátečníky – 2x  
18 8. Angličtina pro mírně pokročilé – 2x   

Celkem kurzistů 380 

 

Datum Druh akce 
Počet 
návštěvníků 

Víkendová pohádka pro rodiny s dětmi 

03. 06. 2017 Princezna Zombie 16 

Představení, koncerty, pro MŠ a I. Stupeň ZŠ 

30. 01. 2017 Zlatovláska - 2x 543 

08. 03. 2017 Pohádka z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – 2x 521 

20. 04. 2017 Fimfárum – Až opadá listí z dubu 99 

16. 06. 2017 Pavel Novák – Cestování po světě 251 

10. 10. 2017 Jak žijeme 130 

29. 11. 2017 Čertův švagr – 3x 866 

Představení pro II. stupeň ZŠ a SŠ 

24. 01. 2017 Démoni současnosti 275 

20. 04. 2017 Fimfárum – Až opadá listí z dubu 100 

05. 12. 2017 The winter´s tale – 2x 466 

 



Přehled akcí s výběrem vstupného

7.

Akce pro děti a mládež zahrnovali převážně divadelní představení pro mateřské školy, základní 
školy a střední školy. Jako každým rokem, předkládáme dramaturgickou nabídku školám a dle 
jejich zájmu o představení, realizujeme. Z důvodu nezájmu ze strany škol jsme neuskutečnili 
tato představení: Křoupat zdravě, dá se hravě. Ferda mravenec. Kabaret nahatý Shakespeare. 
Jak se dělá divadlo. Dále jsme do programu zahrnuli jedno divadelní představení víkendové a to 
Galimortova divadla Marionet, který je pod naší záštitou 6 let. Již třetím rokem probíhali v letním 
kině Pohádkové čtvrtky v letních měsících, o které je ze strany veřejnosti veliký zájem. Pokud 
nám nepřálo počasí, pohádky byly přesunuty do prostor Domu kultury tak, aby děti o svůj 
pohádkový den nepřišli. Nesmíme také vynechat doprovodné akce, které jsou vždy nedílnou 
součástí celoměstských akcí a ostatních akcí pro veřejnost. 

Pohádkové čtvrtky byly opět velice oblíbenou akcí pro rodiče s malými dětmi. Pro veřejnost jsme 
ji nabídli v areálu letního kina zcela zdarma, návštěvnost tedy pouze odhadujeme na počet okolo 
50 dětí na každé představení. Stejně oblíbené byly také ostatní doprovodné programy, které 
jsou nedílnou součástí celoměstských akcí. Kromě těchto zábavných doprovodných programů, 
kde se objevují převážně hry a soutěže nebo velice oblíbené u dětí malování na obličej popř. 
airbrush tetování, jsme také pořádali akce s workshopy. U Velikonoční výstavy to bylo už 
tradičně malování kraslic. Adventní období je u veřejnosti více oblíbené. Například během 
Vánoční výstavy s trhem jsme pořádali během celého týdne pro děti workshopy. Děti si mohli 
vyrobit a odnést domů různé dárečky, ozdoby, baňky, zápichy do květináčů, přáníčka a různé 
další výrobky s vánoční tématikou. Během akce Zahájení adventního času, si děti mohli zdarma 
vyrobit svůj adventní věnec nebo ozdobit perníček. Mohli se svést na historickém kolotoči a 
pohladit si zvířátka z živého betlému. Zajímavostí bylo i vožení na oslících.  

Datum Druh akce 

Pohádkové čtvrtky 

06. 07. 2017 Jak si pejsek popletl lentilky s léky – Divadélko Úsměv 

13. 07. 2017 O červené Karkulce a jiné pohádky – Divadélko Sluníčko 

20. 07. 2017 Barevná ZOO – Klauni s Balónkova 

27. 07. 2017 Výlet do lesní říše – Divadélko Smíšek 

03. 08. 2017 O Koblížkovi – Divadélko Šamšula 

10. 08. 2017 Myška Klárka a veverka Terka a Všudybýlek – Divadélko EN-TEN-TÝKY 

17. 08. 2017 Velký klaunský kabaret – Klauni z Balónkova 

24. 08. 2017 O Smolíčkovi – Divadélko Sluníčko 

31. 08. 2017 O kamarádství – Divadélko Úsměv 

Ostatní doprovodné programy pro děti 

10. - 13. 4. 
2017 

Velikonoční workshop – zdobení kraslic – v rámci Velikonoční výstavy  

27. 05. 2017 „Cesta kolem světa“ – v rámci celoměstské akce Den města Orlové 

22. 07. 2017 „Klauni z Balónkova“ – v rámci celoměstské akce Gulášfest 

26. 08. 2017 
„Balónkování s doprovodným programem“ – v rámci celoměstské akce 
Rocktherapy 2017 na pomoc lidem po cévní mozkové příhodě. 

03. 12. 2017 
až  
15. 12. 2017 

Doprovodné programy v rámci adventu 

 



6.1.3.  Akce pro dospělé v budově DKMO

8.

Návštěvnost akcí pro dospělé, pořádané v budově DKMO

Nabídka akcí pro dospělé se odvíjí dle jejich zájmu. Podle minulých let můžeme posoudit, o 
které akce není zájem, ty pak realizujeme v menším měřítku nebo z programu vyřadíme. 
Naopak akce, o které je zájem, dále do programu zařazujeme. Rádi bychom dále zvyšovali 
zájem diváka o divadelní představení, a proto se snažíme zařazovat zajímavé tituly se 
zajímavým obsazením herců a přitom cenově dostupné. 
V prvním čtvrtletí roku každoročně realizujeme Ples města Orlové. V roce 2017 to byl již 
patnáctý ročník. V hlavním programu se s kapelou Classic vystřídali hvězdná ABBA world 
revival a zpěvačka Jitka Zelenková. Velký potlesk si se svým předtančením zasloužili - TK 
Domino, které nám svým vystoupením v 6 párech ukázali průřez standardními a 
latinskoamerickými tanci, dále pak Marek Dědík se svou partnerkou. Doplněním programu byla 
Bublinová show Matěje Kodeše s workshopem. Kromě bohatého rautu a tomboly jsme 
návštěvníků nabídli ještě pestrý doprovodný program jako například Fotokoutek, herní zónu 
nebo malování portrétistou. Každoročně v multifunkčním sále DKMO pořádáme Expediční 
kameru a Snow film fest, což je odpolední pásmo filmů o přírodě, divočině, různých expedic, 
zajímavostí ze světa zvířat aj. Každou tuto akci doplňujeme o přednášku cestovatele. 
Z divadelních představení jsme nabídli rozvernou komedii Manželský čtyřúhelník od Funny 
agentury Dany Homolové, s níž si dále zahráli Daniel Rous, Martin Kraus a Michaela Badinková.  
Následovala Divadelní společnost Háta s titulem Hvězdné manýry – navštívili nás známí herci 
jako Lukáš Vaculík, Olga Želenská, Vlasta Peterková, Radka Pavlovčinová, Martin Zounar, 
Kamila Špráchalová, Filip Tomsa a Ivana Andrlová. Díky zájmu veřejnosti má i travesti show 
v programu své místo – uvedli jsme show travesti skupiny Screamers. Novou divadelní sezónu 
nám v měsíci záři zahájil titul: Čochtan vypravuje od Divadelní společnosti Josefa Dvořáka, kde 
si kromě samotného Josefa Dvořáka zahráli také Karel Gult, Stanislava Topinková, Rostislav 
Trtík, Nela Freibová, Vlasta Kahovcová a Jiří Veit. Nabídli jsme také vzpomínkový zábavný 
pořad Návštěvní den Miloslava Šimka. Před Vánoci poslední akcí byl Vánoční koncert, kde 
vystupovali sbory Mateřské a Základní školy Karla Dvořáčka. Divadelní sál Domu kultury byl 
zcela zaplněn a děti pod vedením svých sbormistrů mohli zazpívat krásné vánoční písně a 
koledy. 

Datum Druh akce 
Počet 
návštěvníků 

06. 01. 2017 Novoroční koncert Symfonického orchestru SH Příbor 147 

10. 02. 2017 XVI. Reprezentační ples města Orlové 264 

14. 02. 2017 Manželský čtyřúhelník – Funny agentura Dany Homolové 249 

26. 03. 2017 Expediční kamera s přednáškou 24 

12. 04. 2017 Hvězdné manýry – Divadelní společnost Háta 369 

30. 05. 2017 Travesti show Screamers 313 

12. 09. 2017 Čochtan vypravuje – Divadlo Josefa Dvořáka 304 

31. 10. 2017 Návštěvní den u Miloslava Šimka 296 

05. 11. 2017 Snow film fest s přednáškou 52 

15. 12. 2016 Vánoční koncert 361 

 



Srovnání průměrné návštěvnosti na divadelní představení a estrádní pořady

9.
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průměr návštěvnosti 2016

V r. 2017 jsme dále pokračovali s akcí CHYTRÝ KVÍZ. Je to zábavný večerní pořad pro skupiny 
přátel, rodinné týmy apod. konaný v pravidelných čtrnáctidenních intervalech v prostorách 
restaurace DKMO.   
Během každého kvízového večera se písemně odpovídá vždy za celý tým na celkem 55 otázek 
rozdělených do 5 soutěžních kol. Odpovědi se zapisují neveřejně na odpovědní lístek, většinou 
jednoslovně, číslem nebo výběrem z možností. Každá správná odpověď znamená +1 bod, za 
špatnou odpověď se body neodečítají. Cílem kvízu je mít co nejvíce bodů za správné odpovědi. 
Nejlepší týmy vyhrají hlavní cenu večera. Zároveň se každou účastí na kvízu týmy automaticky 
zapojují do podnikové ligy a do národní extraligy. 

Počet kvízů 19 

Počet hráčů 1058 

 



6.1.4.  Celoměstské a ostatní akce pro veřejnost 

10.

Přehled návštěvnosti u akcí s výběrem vstupného

Z celoměstských akcí, které pro veřejnost pořádáme, patří Novoroční ohňostroj, který jsme kvůli 
rekonstrukci náměstí pořádali v roce 2017 na nově zrekonstruovaném prostranství před Úřadem 
práce v Orlové. Velkou a významnou celoměstskou akcí byl Den města Orlové, který je 
každoročně ve složení hvězd, známých tváří a kapel. Vystoupily kapely jako Nebe, Elis, Lipo, 
Marek Ztracený, O5 a Radeček nebo David Koller. Doprovodným programem pro děti bylo téma 
„Cesta kolem světa“ – hry a soutěže pro děti, v podvečer proběhlo losování o drobné ceny. Dále 
pro Orlovou tradiční a významnou akcí je Orlovský jarmark, který se tradičně konal na Náměstí 
v Orlové Městě. Abychom zachovali styl a původ jarmarku jako takového, které na staré náměstí 
patří, uzpůsobili jsme tomu celý program. Bylo možné si poslechnout a shlédnout písně 
historické i jarmareční, kabaret – písničky a scénky ze starých dobrých časů, komediantské 
vystoupení, na závěr dne vystoupila kapela Legendy se vrací. Doprovodným programem byly 
stánky s rukodělnými výrobky – kovářství, mincovna aj. a hrátky se zvířátky – ohrádky, plůtky, 
kozičky, ovce, vožení na oslích. Bohužel o tuto akci všeobecně je nízký zájem ze strany 
veřejnosti, proto bychom ji rádi přemístili do centra města, jakmile bude dokončena rekonstrukce 
náměstí. U lidí velmi oblíbenou akcí je Gulášfest. Program Gulášfestu je složený většinou 
z místních a okolních kapel, zábavových a revivalových kapel. Soutěžních gulášů bylo celkem 
12. Každý návštěvník dostal při vstupu kartičku, kde mohl hlasovat, který guláš mu nejvíce 
chutnal.  Doprovodný program pro děti zajistili Klauni z Balónkova. Velkou celoměstskou akcí, 
kterou pořádáme ve spolupráci s Ivanem Jekielkem je Rocktherapy. Je to charitativní projekt, 
kterým každoročně pomáháme lidem s různým onemocněním. V roce 2017 se Rocktherapy 
zaměřilo na pomoc lidem po cévní mozkové příhodě. Tvářemi projektu byli Zdeňka Schmidtová, 
Anton Galgaňák, Ladislav Molnár. Vstupné na tuto akci činilo 80,- Kč a celý výtěžek byl rozdělen 
mezi tyto tři tváře projektu. Vystoupili například rokové kapely Messalina, Ingott, Gate Crasher, 
Kreyson memorial, Motorband, Ahard, Titanium a další. Kromě rockové hudby byl zajímavým 
bodem programu volba Missáka Rocktherapy 2017. Ve spolupráci s Výborem pro národnostní 
menšiny, jsme pořádali 11. Ročník Festivalu národnostních kultur. Tentokrát jsme program 
realizovali v rámci Spolkové výstavy. Tento festival si klade za cíl obohatit kulturní život ve 
městě prostřednictvím kulturních vystoupení místních i regionálních souborů, jejichž členové 
jsou zástupci jednotlivých národnostních menšin, které jsou v našem městě a regionu 
zastoupeny. Jde tedy především o polskou, slovenskou a romskou národnostní menšinu. 
V programu se představili Komunitní centrum Maják, Andér z Košic a kapela Old boys band. 
Během dne byla pro návštěvníky nabídnuta prezentace a ochutnávka národnostních pokrmů. 
V adventním čase je akcí pro veřejnost hned několik. První adventní neděli jsme pozvali 
veřejnost do letního kina na akci Zahájení adventního času. Kromě programu, ve kterém se 
představili Dětský pěvecký sbor Sněženka, Kopretina, Sluníčko a Mládežnický sbor ze Základní 
školy Karla Dvořáčka v Orlové – Lutyni, dále Taneční klub JOY, To be continued a Aerobic 
Junior z Domu dětí a mládeže v Orlové, Jaroslav Beneš, Keep Smilling Gospel a Marek 
Ztracený s kapelou. Po celou dobu programu svít il provizorní vánoční stromeček, který jsme 
následující den převezli před budovu Městské knihovny. Během dne si děti mohli vyrobit spolu s 
rodiči adventní věnec. Těmto vyrobeným věncům pak farář z římskokatolické farnosti v Orlové 
požehnal a spolu se starostou města Orlové rozsvítili svíčku na obřím adventním věnci. V době 
předvánoční jsme již popáté realizovali celorepublikovou akci „Česko zpívá koledy“ a to před 
budovou Městské knihovny. Tato akce byla ve spolupráci s Regionálním Deníkem, kdy se 
v jeden čas na několika místech České republiky zastavil čas a lidé společně zazpívali koledy. 
Návštěvníkům jsme zdarma nabízeli domácí hrachovku. 

 

Datum Druh akce 
Počet 
návštěvníků 

27. 05. 2017 Den města Orlové 2557 

22. 07. 2017 Gulášfest 2199 

27. 08. 2017 Rocktherapy na pomoc lidem po cévní mozkové příhodě 918 

 



Přehled průměrné návštěvnosti

11.

V letních měsících jsme díky příspěvku Města Orlová mohli návštěvníkům znovu nabídnout akce 
v letním kině. Jedna z nich je promítání f ilmů v letním kině. Celkem jsme mohli zajistit 8 projekcí. 
Zvolili jsme jak zahraniční tituly, tak i české filmy a komedie.  

Ostatní akce

Přehled návštěvnosti u projekcí v letním kině

Datum Druh akce 
Počet 

návštěvníků 

30. 06. 2017 Anděl páně 69 

01. 07. 2017 Dítě Bridget Jonesové 57 

14. 07. 2017 Bezva ženská na krku 72 

15. 07. 2017 Padesát odstínů temnoty 61 

11. 08. 2017 Ostravak 69 

12. 08. 2017 Všechno nebo nic 92 

18. 08. 2017 Mimi šéf 100 

19. 08. 2017 Muzzikanti 40 
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České projekce Zahraniční projekce

výše návštěvnosti 1

výše návštěvnosti 2

Další z akcí konaných v letních měsících v areálu letního kina byla hudební odpoledne. Pro 
starší generace, mladé nebo rodiny s dětmi jsme tím zpříjemnili návštěvu v areálu. Vystoupili 
skupiny Duo Classic, Acustrio Václava Fajfra a Frenštátská cimbálová muzika Radegast.  
Ryze konzumační akce, které byly veřejnosti v sezóně nabídnuty, byly: opékání párků v letním 
kině a dvakrát grilování selete. V dnešní době a zvlášť na sídlištích nemají lidé možnost posedět 
u ohně, zazpívat, opéct párky klobásy, brambory a další. Proto jsme si tento čas připomněli a 
společně s dětmi strávili příjemné podzimní odpoledne.  







6.2.   Kino O

Přehled projekcí a návštěvnosti Kina O

Návštěvnost Kina O

14.

Kino „O“ funguje v Domě kultury od 22. 11. 2013. Promítáme pravidelně od pátku do neděle. 
Kromě běžně plánovaných projekcí, které se sestavují podle aktuální nabídky distributorů, 
našich požadavků a požadavků veřejnosti nabízíme projekce i školám a další speciální akce, o 
které je čím dal větší zájem ze strany veřejnosti. Jednalo se například o hororovou sobotu nebo 
Halloween, Dětský den v kině O, velice oblíbenou akcí jsou Narozeniny Kina O, kdy zvýhodněná 
cena za jednu projekci je 50,- Kč. Dále půlnoční premiéry a nově zavedenou akcí také Kino 
(NE)JEN pro seniory. 

Počet diváků 11.843 

Počet projekcí 312 

Hrubá tržba: 1.153.465 Kč 

Průměrná návštěvnost 38 diváků / projekce 

Počet titulů 98 

Počet 3D projekcí 50 

Počet dětských projekcí 99 

Průměrné vstupné 97 Kč 
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Speciální akce v Kině O

Rok Počet  
diváků 

Průměrná  
návštěvnost 

Hrubá tržba 

2014 7.695 26 718.596 Kč 

2015 9.468 34 923.071 Kč 

2016 11.554 36 1.222.602 Kč 

2017 11.843 38 1.153.465 Kč 
 

 

Název akce Termín Počet 
diváků 

Pozn. 

Hororová sobota 25. 02. 2017 287 3 horory + 1 krátký amatérský horor 

Expediční kamera 26. 03. 2017 64 Festival dokumentárních snímků 

Dětský den v Kině O 04. 06. 2017 206 3 dětské filmy za akční cenu 

Halloween 28. 10. 2017 837 4 horory 

Snow Film Fest 05. 11. 2017 52 Festival dokumentárních snímků 

4. narozeniny Kina O 
16. - 19. 11. 

2017 
1.260 11 projekcí za akční cenu 

Půlnoční premiéra Star 
Wars 

13. 12. 2017 59 
Půlnoční premiéra Star Wars: 
Poslední z Jediů 

Kino O (NE)JEN pro 
Seniory 

9 projekcí 391 
Pravidelné promítání (NE)JEN pro 
seniory za zvýhodněnou cenu 

Srovnání návštěvnosti 2014-2017



7.  PROPAGACE

Dům kultury využívá různé druhy propagace akcí. Kromě webových stránek www.dkorlova.cz 
a www.kinoo.cz, se zapojuje do konverzace na Facebooku. Velice úzká je naše spolupráce
také z Městským informačním centrem a tiskovým oddělením MěÚ. Programy, články, plakáty 
a pozvánky na akce vychází pravidelně v Orlovských novinách. Před většinou akcí probíhá 
plakátovací kampaň na 32 autobusových zastávkách a městských pilonech, v 11 vitrínách
ve městě. Pravidelně vyjepujeme 32 programů DKMO a Kina O na plakátech A2. K propagaci 
také využíváme reklamních bannerů, které jsou umisťovány na budově DKMO. Pro určité kampaně 
využíváme i městský rozhlas a spolupracujeme s TV Polar. K propagaci celoměstských akcí jsme 
letos také využili kampaň v Radiu ČAS. Na recepci DKMO a MIC vždy návštěvníci najdou programy 
DKMO a Kina O ve zmenšené formě. Stále se snažíme vymýšlet nové formy propagace akcí 
a možnosti k nalákání návštěvníků.

8.  SPONZOŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

9. EKONOMICKÁ ČÁST

16.

Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace hospodaří s rozpočtem, který je složen
z příspěvku města a hlavní a doplňkové činnosti, případně z darů a nadačních příspěvků.
Příspěvek města pro rok 2017 byl v celkové výši: 8.052.000,- Kč. Město Orlová určilo závaznými 
ukazateli nakládání s těmito prostředky na hlavní činnost takto: 

V roce 2017 jsme obdrželi neúčelový finanční dar od firmy TALPA zahradnické služby ve 
výši 10.000,- Kč a účelové dary od firem PODA a.s. ve výši 5.000,- Kč na akci Den města 
Orlové. V rámci akce Rocktherapy 2017 na pomoc lidem po cévní mozkové příhodě nás pod-
pořili: Meccano s.r.o. Orlová částkou 5.000,- Kč, Xpneu s.r.o. částkou 1.000,- Kč, KR Ostrava
částkou 5.000,- Kč a Bonatrans Group a.s. částkou 5.000,- Kč.

Organizace hospodaří v průběhu roku s prostředky, které získává z hlavní a doplňkové činnosti.
Za sledované období 1-12/2017 hospodaření organizace skončilo ve ztrátě 100.259,23 Kč.
Z hlavní činnosti organizace skončila se ztrátou ve výši 549.097,44 Kč, tuto ztrátu částečně 
pokryla z doplňkové činnosti tj. z poskytovaných služeb pro jiné subjekty (nájmy, reklama, 
ostatní služby pro jiné subjekty). Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši 448.868.21 Kč.
Organizace hodnotí celkový výsledek činnosti i přes ztrátu z důvodů neočekávaných nákladů 
v hlevní činnosti jako dobrý.

Příspěvek na provoz DKMO 5 527 000,00

320 000,00

600 000,00

příspěvek na udržitelnost "Sousedé" 50 000,00

příspěvek na propagaci v reg. Médiích 50 000,00

1 505 000,00

z toho: příspěvek na Novoroční ohňostroj 50 000,00

příspěvek na Novoroční koncert 45 000,00

příspěvek na akci Ples města 150 000,00

příspěvek na akci Den města 500 000,00

příspěvek na akci Orlovský jarmark 200 000,00

příspěvek na akci Festival nár. kultur 100 000,00

příspěvek na akci Rocktherapy 100 000,00

příspěvek na akci Gulášfest 120 000,00

příspěvek na Pohádkové čtvrtky, koncerty140 000,00

příspěvek na Advent v Orlové 100 000,00

Příspěvek na hlavní činnost celkem 8 052 000,00

příspěvek na jednotlivé akce

příspěvek na provoz Letního kina

příspěvek na digitální kino



9.1.  Hospodaření DKMO v roce 2017

17.

Rozpočet 2016 Hlavní činnost doplňková činnost Celkem

A. Náklady celkem 13371 11951 2300 14251

I. Náklady z činnosti 13371 11949 2315 14264

501 spotřeba matriálu 1134 529 889 1418

502 spotřeba energie 625 569 65 634

504 prodané zboží 30 7 72 79

511 opravy a udržování 65 44 6 50

512 cestovné 38 23 0 23

513 náklady na reprezentaci 4 2 0 2

518 ostatní služby 4199 4349 99 4448

521 mzdové náklady 4841 4057 852 4909

524 zákonné sociální pojištění 1477 1282 262 1544

525 jiné sociální pojištění 12 11 1 12

527 zákonné sociální náklady 210 160 16 176

531 daň silniční 2 0 0 0

532 daň z nemovitosti 38 38 0 38

538 jiné daně a poplatky 14 0 0 0

549 ostatní náklady z činnsoti 112 189 0 189

551 odpisy dlouhodob. Majetku 554 542 20 562

558 náklady z DDM 16 147 33 180

II. Finanční náklady 0 0 0 0

563 kurzové ztráty 0 0 0 0

V. Daň z příjmu 0 2 -15 -13

591 daň z příjmu 0 2 -15 -13

595 dodatečné odvody daně 0

B. Výnosy celkem 13371 11402 2749 14151

I. Výnosy z činnosti 5213 2836 2749 5585

602 výnosy z prodeje služeb 4408 2700 2059 4759

603 výnosy z pronájmu 725 46 554 600

604 výnosy z prodaného zboží 80 10 136 146

648 čerpání fondů 0 80 0 80

II. Finanční náklady 2 1 0 1

662 úroky 2 1 0 1

III. Výnosy z transférů 8156 8565 0 8565

672 Výnosy z transférů 7957 8052 0 8052

672 Dotacem, nad. Příspěvky 0 296 0 296

672 investiční transfér 199 217 0

C. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření před 

zdaněnín 0 -549 449 -100

Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 0 -547 434 -113



9.2.  Hlavní činnost
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V hlavní činnosti jsme dosáhli ztráty ve výši 549 tis. Kč. Předpokládali jsme, že se nám podaří
plánovanou ztrátu pokrýt z doplňkové činnosti. Ztrátu výrazně ovlivnilo vypořádání DPH 
(189 tis.Kč), kdy dopředu nikdy nevíme, jak bude velké. Je to rozdíl mezi DPH v plné výši a v
krácené výši, který vzniká při souběhu hlavní a doplňkové činnosti. Dále jsme museli zakoupit
některé DDHM v OE (řezačka, vysavač, čistící zóna, promítací plátno aj.) 18 tis. Kč a DDNM 
v OE (Windows Office, Windows 10, Corel) v hodnotě 28 tis. Kč. Náš HV dále ovlivnil nákup
Drobného dlouhodobého majetku - PC pro nového zaměstnance, trampolíny a markýzy do
letního kina, koberce, židle, mob. telefonu aj. - 51 tis. Kč (bez paravánu za 96 tis., na který 
jsme dostali příspěvek z města). Dále pak velmi výrazně HV ovlivnily vyšší náklady na pořádání 
akcí tj. přímý materiál na akce -251 tis. Kč, honoráře na akce 1560 tis. Kč a ostatní náklady
na akce 1018 tis. Kč. Tyto náklady když dojde k porovnání s plánem na rok 2017 byby vyšší 
v součtu o 454 tis. Kč. Na tyto vyšší náklady na akce jsme částečně použili finanční prostředky,
které jsme z příspěvku zřizovatele měli poskytnuté na jednotlivé akce a nevyčerpali jsme je.
Tyto nevyčerpané prostředky se použily na jiné akce, na které nejsou konkrétně poskytnuty
žádné prostředky. Jedná se například o akce Chytrý kvíz, Vernisáže, Výstavy aj. Dle výsledků
hospodaření jsme měli vyšší přímé náklady na akce, honoráře a ostatní náklady na akce. (účty
501.05, 518.05 a 518.10). Tyto náklady byly oproti schválenému plánu vyšší o 454 tis. Kč.
Návrh na řešení ztráty: Ztrátu bychom chtěli pokrýt z rezervního fondu dle § 30 odst 2d) a v
roce 2018 se budeme snažit lépe a uvážlivě hospodařit se svěřenými prostředky a nebudeme 
spoléhat na předpokládané výnosy.

9.3.  Doplňková činnost

V doplňkové činnosti jsme skončili v zisku 449 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je tvořen
ztrátou z hostinské činnosti ve výši 10.200,88 Kč a zisku z ostatní doplňkové činnosti ve výši
459.039,09 Kč. V doplňkové činnosti jsme očekávali větší zisk a ten měl pokrýt předpokládanou
ztrátu z hlavní činnosti, bohužel HV doplňkové činnosti byl ovlivněn ztrátou z restaurační 
činnosti. Na ztrátě z restaurační činnosti měly velký podíl vysoké mzdové náklady, museli jsme
najímat brigádníky do bufetu letního kina a uzavírat Dohody o pracovní činnosti (s odvodem
SP a ZP z důvodu překročení limitu počtu hodin u Dohody o provedení práce), protože jsme
provoz bufetu při akcích DKMO nebyli schopni pokrýt vlastními pracovníky, což nám ovlivnilo
výši mzdových nákladů i odvodů. Ostatní osobní náklady byly vyšší o 109 tis. Kč než plán
ä odvody SP a ZP o 143 tis. Kč. Mzdové náklady DČ výrazně ovlivnilo klíčování na konci roku,
kdy se z HČ převádí na DČ mzdové náklady pracovníků propagace. Za 4. Q to byly náklady
ve výši 339 tis. Kč. Propagační činnost (602.70) i ostatní služby (602.80) překročily plánované 
výnosy.

Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace dle Zákona tvoří tyto fondy:
fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond a investiční fond.

Počáteční stav 

k 1.1.2017

Příjmy a 

výdaje v roce 

2017

zůstatek k 

31.12.2017

Fond odměn 74 320,00 50 000,00 124 320,00

fond kulturních a soc. potřeb 26 204,10 6 119,00 32 323,10

fond rezervní z HV 232 230,96 281 342,11 513 573,07

fond rezervní z ost. Titulů 856,93 -856,93 0,00

fond investic 639 059,03 69 950,24 709 009,27

Celkem 972 671,02 406 554,42 1 379 225,44

9.4.  Peněžní fondy
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Komentář k využití fondů (tvorba a čerpání):
Fond odměn
celkem + a - pohyby
Fond kulturních a sociálních potřeb
příděl do fondu 1-12/2017
čerpání na stravné
celkem + a - pohyby
Fond rezervní - HV
celkem + a - pohyby
Fond rezervní z ostatních titulů
tvorba - neúčelový finanční dar TALPA ve výši 10 tis. Kč
tvorba - účelový finanční dar Poda
tvorba - (usn. č. 1775/46 z 26.7.2017
tvorba - účelový finanční dar Pneu
tvorba - (usn. č. 1893/48 z 20.9.2017)
tvorba - (usn. č. 1994/51 z 22.11.2017
čerpání neúčelového finančního daru Talpa
čerpání účelových darů 
čerpání zůstatku neúčel. daru na nákup řezačky
celkem + a - pohyby
Fond investic
tvorba: odpisy dlouhodobého majetku za období 1-12/2017
Zapojení FI (ventily, staveb. úpravy)
čerpání FI na krytí oprav
celkem + a - pohyby

86 521,00
-80 402,00

6 119,00

10 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00

-10 000,00
-21 000,00

-856,93
-856,93

337 209,24
-218 914,00

-48 345,00
69 950,24

9.5.  Dotace a projekty

V roce 2017 nám byly poskytnuty tyto účelové dotace : 

Nadace OKD (na Advent) celková výše 92.000,- Kč. Akce proběhla v prosinci. V roce 

2017 poskytnuto 70% tj. 64.400,- Kč, zbytek dotace bude poskytnut po schváleném 

vyúčtování akce, které proběhne v lednu 2018. 

Nadace OKD (na Rocktherapy) celková výše 164.000,- Kč. Poskytnuto 100%, akce 

proběhla v srpnu a byla vyúčtována a schválena v roce 2017. 

Ministerstvo kultury (na Festival národnostních kultur) dotace 30.000,- Kč (UZ 

34194), poskytnuto 100%. Akce proběhla v listopadu společně s akcí Spolková 

výstava dne 2.-.3.11.2017. Schválení a vyúčtování proběhne v lednu 2018 (usn. Č. 

1682/43 z 31.5.2017) 

10.  OPRAVY A INVESTICE

V roce 2017 se v DKMO prováděly tyto větší opravy – servis jevištní technologie – 

oprava kinorámu za 7.400,- Kč, oprava ovládání jevištních opon 18.500,- a další 

drobné opravy v hodnotě 30.445,- Kč. Na opravy se využily prostředky z fondu 

investic v hodnotě  48.345,- Kč. 

Co se týče nového majetku tak byla pořízena marýza do areálu Letního kina 

v hodnotě 90.081,- Kč, prováděly se stavební úpravy ve vestibulu DKMO – nový 

vchod do Modré Pyramidy v hodnotě 22.193,- Kč a pořídily se měřice tepla v hodnotě 

106.640,- Kč. 
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11.  VÝSLEDKY Z PROVEDENÝCH KONTROL

KONTROLY

23.1.    Veřejnosprávní kontrola evidence majetku Městského úřadu Orlová
             - Kontrole bylo podrobeno hospodaření s veřejnými finančními prostředky v oblastech:
               A) Fungování a účinnost vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace
               B) Dodržování obecně platných předpisů a interních předpisů příspěvkové organizace
               C) Dodržování zásad efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem
                    a finančními prostředky, přidělenými příspěvkové organizaci
             - Při kontrole bylo zjištěno:
               A) Příspěvková organizace má zaveden vnitřní kontrolní systém podle §25 
                    až 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Má popsanou předběžnou 
                    řídící kontrolu v příslušné vnitřní směrnici příspěvkové organizace. Má stanovené
                    odpovědnosti konkrétních osob za konkrétní oblasti. V podpisových vzorech
                    jsou určeny konkrétní osoby jako příkazce operací, správce rozpočtu a účetní. 
                    Vnitřní kontrolní systém je nastaven. 
               B) Všechny směrnice jsou velmi dobře sepsány a odpovídají legislativě a potřebám
                    organizace. Systém je uveden do praxe a organizace provádí záznamy 
                    o kontrolách.
               C) Při výběrovém způsobu ověřování nebylo zjištěno porušení zásad účelnosti,
                    efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s majetkem a finančními prostředky
                    přidělenými příspěvkové organizaci, vyjma provozu restaurace.

14.3.     Kontrola PO, Kontrola BOZP

REVIZE

ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

24.1.     Školení BOZP zaměstnanců
24.9.     Školení PO zaměstnanců   

22.2. - Jevištní tahové zařízení divadelního sálu
23.2. - Výtah kuchyň
18.3. - Revize a zkouška šikmého schodišťového výtahu
  7.4. - Záchranný pás
27.4. - Dětské hřiště v letním kině
15.5. - Scénická technologie osvětlení a pohonů jeviště divadelního sálu
17.5. - Kontrola, údržba a doplnění hasících přístrojů a hydrantů
17.5. - Kontrola a údržba požárních uzávěrů a dveří
17.5. - Funkční vybavení dveří s panikovým kováním
18.5. - Nouzové osvětlení DKMO a letního kina
19.5. - Elektrické zabezpečovací signalizace
30.5. - Kontrola šikmého schodišťového výtahu
16.6. - Nástřik textilií impregnační protipožární látkou na snížení hořlavosti
27.7. - Protipožární klapky vzduchotechniky - divadelní sál
30.8. - Elektrické zařízení celé budovy DKMO
27.9. - Deratizace
24.10. - Vzduchotechnika DKMO
30.10. - Protipožární klapy pro odvod tepla a kouře v divadelním sále
  9.11. - Plyn
27.12. - Elektrické zařízení a spotřebiče DKMO
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12.  ZÁVĚR

Díky získaným prostředkům z dotací DKMO, od Města Orlové i jiných subjektů, podařila se nám
uskutečnit řada zajímavých projektů a akcí v oblasti kultury. Rádi bychom v tomto trendu 
pokračovali, spolupracovali s organizacemi ve městě i s partnerskými městy v Polsku 
a Chorvatsku a aktivity i dále rozšiřovali. Prioritou organizace je budovat image organizace 
kvalitními kulturními a společenskými akcemi, zefektivňovat plánování a přípravu akcí a budovat
systém vzdělávání a motivačních nástrojů pro zaměstnance. 

Na vypracování Výroční zprávy 2017 se spolupodíleli:

Barbora Herdová, ředitelka Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace (DKMO)
Monika Tomicová, odborný pracovník kultury a osvěty DKMO
Daniela Ševčíková, účetní a rozpočtář DKMO 
Ing. Pavel Sikora, vedoucí Kina O
Jiří Sýkora, vedoucí provozu DKMO
Marcela Říkalová, personalistka  

Zpracovala: Barbora Herdová, ředitelka DKMO p.o. 
Datum: 28.3.2018


