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1. ÚVOD  
 
Předkládáme výroční zprávu Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace, která vychází 
z plánu činnosti na rok 2019. Konkrétně se zaměříme na programovou náplň DKMO, celkový 
chod organizace Domu kultury, Kina O a letního kina a to po stránce programové, provozní i 
ekonomické. 

 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, CHARAKTERISTIKA 
 
Název:    Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace 
Sídlo:     Osvobození 797, 735 14 Orlová – Lutyně 
IČ:    65890825 
DIČ:     CZ65890825 
Ředitelka DKMO:   Barbora Herdová 
Kontakt:    +420 / 596 512 945, +420 / 608 856 353 
e-mail:    bara.herdova@dkorlova.cz  
webové stránky:   www.dkorlova.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 
 
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:bara.herdova@dkorlova.cz
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ředitelka  1,00                                           

bufetykultura

kulturní, propagační 
a programový 

odborný pracovník 
kultury                       a 

propagační,                                   
aranžér - výtvarník 

ekonomika

účetní, rozpočtář  
1,00

personalista, 
pokladní, asistent 

ředitele 1,00

administrativní 
pracovník 1,00

kino

vedoucí kina 1,00                      

informátor, operátor 
infor. a komunikač. 

informátor, 
bezpečnostní 

provozní oddělení

vedoucí provozu,                            
provozní technik 1,00             

údržbář 1,00

uklízečky                                                                 
2 osoby 2,00

číšník, skladník 1,00

číšník                                                                      
1 osoba 0,75

externí pracovník DPP, 
DPČ

externí pracovník 
DPP, DPČ

uklízečka                                                                 
1 osoby 0,50

 
3. SHRNUTÍ ČINNOSTI V ROCE 2019 

 
- POZITIVA 

 
V roce 2019 Dům kultury města Orlové splnil všechny úkoly, které si stanovil v dramaturgickém 
plánu. S přihlédnutím k aktuálním požadavkům ze strany veřejnosti a nabídky uměleckých 
agentur byly se skladbě programu provedeny některé změny. Podařilo se nám také nabídku 
kulturních programů rozšířit. I v roce 2019 se nám dařilo v provozu bufetu letního kina s dětským 
hřištěm a bufetem. I díky příspěvku města jsme mohli realizovat více pohádkových čtvrtků pro 
děti a několik hudebních odpoledni v rámci posezení a zpříjemnění dne pro návštěvníky. 
Celkově je areál využíván jako klidová zábavní zóna, kde se návštěvníci rádi vracejí. Kino O 
funguje také dobře, návštěvnost na jednotlivé projekce se postupně zvyšuje i díky skladbě 
nabízených titulů. Stále také vymýšlíme nové formy propagace a možnosti motivace 
návštěvníků.  
 

- NEGATIVA 
  
Díky počtu akcí, které se těší čím dál větší oblibě, byl rok 2019 pro všechny zaměstnance Domu 
kultury opět velice náročný. Často se potýkáme s nedostatkem schopných a spolehlivých 
zaměstnanců na dohodu a dobrovolníků. U některých akcí jako je Expediční kamera a Snow film 
fest jsme zaznamenali snížený zájem a zvažujeme, že v nich nebudeme pokračovat. Také o 
Hudební odpoledne v letním kině nebyl takový zájem, jaký jsme očekávali. Na výběru interpretů 
na akcích se také podepisuje problém neustálého, mnohdy poměrně markantního, zvyšování 
honorářů umělců.    
 

 
4. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 
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5. PŮSOBIŠTĚ, MÍSTA A OBJEKTY PRO KONÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ 
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6. ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE  

 
6. 1. Dům kultury města Orlové a Letní kino 

 
6. 1. 1. Kurzy 
 

V uplynulém roce se uskutečnily převážně kurzy pohybové. A to kurz Jógy, o který je u nás velký 
zájem a který jsme během roku pořádali celkem třikrát. Podle zájmu tanečníků jsme mohli 
začátkem roku 2019 otevřít kurz Tanečních pro pokročilé a od září pak Taneční kurz pro mládež 
a Taneční kurz pro dospělé. Cvičení Taichi, které má své příznivce už mnoho let, jsme také 
otevřeli v září. Třicet lekcí, které tento kurz má, potrvá až do dubna následujícího roku. 
Od roku 2011 funguje dále Kurz loutkového divadla, který se nám daří udržet i přes nízký zájem 
veřejnosti. Kurz vede principál Galimortova divadla Marionet Tomáš Richter. S úspěchem také 
pokračujeme s ochotnickým souborem s názvem LORDI (ladní orlovští divadelníci), pod 
vedením režiséra Tomáše Lukasíka. Nově jsme otevřeli malířský kurz, který je určen jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé. Tento kurz jsme také obohatili o jednodenní workshop. 
 

 
KURZ 

POČET KURZISTŮ 
CELKEM 

1.  Jóga – 3x 300 

2. Taichi  25 

3. Taneční kurz pro mládež 67 

4. Taneční kurz pro dospělé  54 

5. Taneční kurz pro pokročilé  28 

6. Kurz loutkového divadla 4 

7. Ochotnický soubor – Ladní orlovští divadelníci 17 

8. Výtvarný kurz – relaxační malování – 2x 24 

9. Malířský workshop 6 

Celkem kurzistů 525 

 
 
 
6. 1. 2. Akce pro děti a mládež 

 
Přehled akcí s výběrem vstupného 

 

Datum Druh akce 
Počet 
návštěvníků 

Představení, koncerty, pro MŠ a I. Stupeň ZŠ 

28. 01. 2019 O kocouru Mikešovi 251 

29. 01. 2019 Staré řecké báje a pověsti 301 

06. 03. 2019 O statečném kováři Mikešovi 304 

24. 04. 2019 Ferda mravenec 319 

25. 10. 2019 Ať žijí strašidla 327 

12. 11. 2019 Dášenka čili život štěněte 276 
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06. 12. 2019 Obušku z pytle ven 276 

Představení pro II. stupeň ZŠ a SŠ 

29. 01. 2019 Staré řecké báje a pověsti 270 

16. 04. 2019 
17. 04. 2019 

Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – 2x 474 

17. 05. 2019 Jack & Joe 223 

05. 11. 2019 A Nut from Arizona – 2x 453 

Víkendová pohádka pro rodiny s dětmi 

24. 02. 2019 Princové jsou na draka 190 

07. 12. 2019 Základní potřeby člověka podle čerta 35 

 
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 
pouze jedno představení a to anglické představení pro mladší žáky „A Silly bear“. Pro rodiny 
s dětmi jsme pozvali pražské Divadlo pohádek, s muzikálem Princové jsou na draka a 
představení Galimortova divadla Marionet – Základní potřeby člověka podle čerta. 
Již třetím rokem probíhaly 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. Pro veřejnost jsme pohádky nabídli 
zcela zdarma, návštěvnost tedy pouze odhadujeme na počet okolo 50 dětí na každé 
představení.  

 
 

Přehled akcí bez výběru vstupného 
 

Datum Druh akce 

Pohádkové čtvrtky 

06. 06. 2019 Zašmodrchané pohádky / Klauni z Balónkova 

13. 06. 2019 Vynálezy strýčka Koumese / Divadlo Smíšek 

20. 06. 2019 Prasátko a vlk / Divadlo Šamšula 

27. 06. 2019 Letní dobrodružství / Divadlo Beruška 

04. 07. 2019 Hurá, jsou tu prázdniny / Klauni z Balónkova 

11. 07. 2019 Patt a Matt jedou na prázdniny / Divadelní agentura Křesadlo 

18. 07. 2019 Myška Klárka a veverka Terka a Plaváček / Divadlo Ententýky 

25. 07. 2019 Klauniáda aneb pojďte si hrát s bublinami / Klauni na volné noze 

01. 08. 2019 Dobrodružství ze zahrady ZOO / Divadlo Smíšek 

08. 08. 2019 Školka kouzel / Klauni z Balónkova 

15. 08. 2019 
O perníkové chaloupce s myškou Klárkou a veverkou Terkou / Divadlo 
Ententýky 

22. 08. 2019 Náčelník velké ucho a posvátný totem / Divadlo Smíšek 

29. 08. 2019 Jak pejsek s kočičkou vařili dort / Divadlo Šamšula 

Ostatní doprovodné programy pro děti 

8. - 12. 4. 2019 Velikonoční workshop – zdobení kraslic – v rámci Velikonoční výstavy  



8 
 

23. 02. 2019 Pohádky a pouliční divadélko – v rámci akce Masopust v Orlové 

25. 05. 2019 „Staň se farmářem“ – v rámci akce Den města Orlové 

22. 06. 2019 Představení a doprovodný program v rámci akce Cirkus jinak 

20. 07. 2019 Hry a soutěžení v rámci akce Gulášfest 

25. 08. 2018 
Balonkování a doprovodný program – v rámci akce Rocktherapy 2019 na 
pomoc dětem s mentálním postižením 

01. 12. 2019 až  
22. 12. 2019 

Doprovodné programy v rámci adventu 

 
Nesmíme také vynechat doprovodné akce, které jsou vždy nedílnou součástí celoměstských 
akcí a ostatních akcí pro veřejnost, ty 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 workshop 
Zdobené perníčků. Během akce Rozsvícení vánočního stromu, která se konala na prostranství 
U Moravy, si děti mohli pohladit zvířátka živého betlému nebo se mohli povozit na oslíkovi a 
velbloudovi. Zvířátka byla k vidění také při adventní akci Vánoční tradice a řemesla. 

 
 
6. 1. 3. Akce pro dospělé v budově DKMO 
 

Nabídka akcí pro dospělé se odvíjí dle poptávky minulých let, kdy můžeme posoudit, o které 
akce je zájem, ty do programu zařazujeme častěji, o které je zájem menší, ty pak realizujeme 
v menším měřítku anebo z programu vyřadíme. Rádi bychom dále zvyšovali zájem diváka o 
divadelní představení, a proto se snažíme zařazovat zajímavé tituly se zajímavým obsazením 
herců a přitom cenově dostupné. Toto se nám daří a návštěvnost na divadelní představení se 
postupně rok od roku zvyšuje. 

Začátek roku jsme přivítali Velkým swingovým novoročním koncertem se Symfonickým 
orchestrem sdružení hudebníků Příbor. Každoročně také realizujeme Reprezentační ples města 
Orlové. V roce 2019 to byl ročník již sedmnáctý. Hlavním bodem programu byla Dasha 
s kapelou Pajky Pajk Předtančením zahájili ples Marián Michňa a Karolína Veselá. Také TK 
Domino, které nám svým vystoupením v 6 párech ukázali průřez standardními a 
latinskoamerickými tanci a krásně tak otevřeli celý ples. Mezi další doprovodný program, kterým 
jsme ples obohatili, bylo vystoupení komika Lukáše Pavláska, Latiny pro ženy, pod vedením 
Kateřiny Jaglarzové a akrobacie s obručemi Cry Wheel. Nemohl chybět ani zábavný koutek, kde 
bylo spoustu her a soutěží, fotokoutek, malování portrétistou a cimbálová muzika Poštár. Zbytek 
večera hrála skupina New plus. 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 apod. Vždy je doplněno o přednášku cestovatele. Z divadelních 
představení jsme nabídli komedii Tchýně na zabití, o kterou byl obrovský zájem, a proto jsme 
přidali ještě jeden termín. Dále pak divadelní společnost Háta s titulem Velké lásky v malém 
hotelu – navštívili nás známí herci jako: Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, Filip Tomsa, Marcel 
Vašinka, Olga "Háta" Želenská, Veronika Jeníková a další. Koncert Duo Jamaha potěšil hlavně 
seniory. Caveman, což je one man show jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště 
mnoha divadel v USA i Kanadě, mělo také veliký úspěch. Vyčerpávající výkon podal Jakub 
Slach. Díky zájmu veřejnosti, zařazujeme stále do programu i travesti show Screamers. 
Odehrála se také derniéra prvního představení Dívčí válka, ochotnického souboru Lordi – Ladní 
orlovští divadelníci. Ti nacvičili nové představení, Vesničko má středisková, které odehráli na 
podzim s obrovským úspěchem u diváků. Velmi žádané představení Čtyři dohody Jaroslava 
Duška, se u nás vyprodalo během několika dní. Představení, které bylo zároveň benefiční, 
sklidilo veliké ovace a z příspěvku agentury zastupující pana Duška, se radovali také v Domově 
Vesna Orlová. K předání finančního daru došlo přímo na jevišti z rukou obdivovaného herce. 
Posledním divadelním představením v roce 2019 byla komedie Doktor v nesnázích v hlavní roli 
s Karlem Zimou, Annou Kulovanou, Annou Stropnickou, Miluší Bittnerovou a dalšími. Do 
programu jsme zařadili také vánoční koncert Pavla Šporcla pod názvem Vánoce na modrých 

https://www.divadlohata.cz/cz/lukas-vaculik/34/
https://www.divadlohata.cz/cz/pavel-necas/63/
https://www.divadlohata.cz/cz/filip-tomsa/40/
https://www.divadlohata.cz/cz/olga-hata-zelenska/26/
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průměr návštěvnosti 2019
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houslích za doprovodu Janáčkova komorního orchestru a Dětského pěveckého sboru Sluníčko 
ZŠ K. Dvořáčka v Orlové – Lutyni. Dále Vánoční koncert sborů Mateřské a Základní školy Karla 
Dvořáčka. Pro velký zájem jsme nabídli koncerty dva, aby se vstupenky dostali na každého a tak 
děti pod vedením svých sbormistrů mohli zazpívat krásné vánoční písně a koledy. 
 

  
  Návštěvnost akcí pro dospělé, pořádané v budově DKMO 

 

Datum Druh akce 
Počet 
návštěvníků 

06. 01. 2019 Velký swingový novoroční koncert 183 

21. 01. 2019 
22. 01. 2019 

Tchýně na zabití 
369 
369 

01. 02. 2019 XVII. Reprezentační ples města Orlové 244 

20. 03. 2019 Velké lásky v malém hotelu – Divadelní společnost Háta 368 

10. 04. 2019 Koncert Duo Jamaha 227 

24. 03. 2019 Expediční kamera s přednáškou 40 

09. 05. 2019 Caveman 297 

28. 05. 2019 Travesti show Screamers 231 

20. 06. 2019 Dívčí válka – ochotnický soubor Lordi - derniéra 87 

15. 10. 2019 Bosé nohy v parku – Agentura Harlekýn 368 

24. 10. 2019 Vesničko má středisková - ochotnický soubor Lordi 361 

05. 11. 2019 Čtyři dohody – Jaroslav Dušek 363 

10. 11. 2019 Snow film fest s přednáškou 22 

19. 11. 2019 Doktor v nesnázích – Agentura Familie 366 

03. 12. 2019 Vánoce na modrých houslích – Pavel Šporcl 305 

10. 12. 2019 Vánoční koncert – 2x 503 

 
 

Srovnání průměrné návštěvnosti na divadelní představení a estrádní pořady 
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V r. 2019 jsme dále pokračovali s akcí CHYTRÝ KVÍZ.  
Chytrý kvíz je 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 1166 
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6. 1. 4. Celoměstské a ostatní akce pro veřejnost 
 

01. 01. 2019 Novoroční ohňostroj   07. 11. 2019 Festival národnostních kultur 
23. 02. 2019 Masopust    01. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stromu 
25. 05. 2019 Den města Orlové   08. 12. 2019 Pochod krampus masek 
22. 06. 2019 Cirkus jinak    11. 12. 2019 Česko zpívá koledy 
20. 07. 2019 Gulášfest    15. 12. 2019 Vánoční tradice a řemesla 
31. 08. 2019 Rocktherapy    22. 12. 2019 Vánoční rozjímání 
 
Nedílnou součástí programu jsou akce celoměstského charakteru, které pro veřejnost 
pořádáme. Patří tam Novoroční ohňostroj, který jsme v roce 2019 opět pořádali na prostranství u 
Moravy. Již podruhé jsme orlovanům nabídli Masopust, což je jednodenní lidová tradiční a 
kulturně společenská akce, rej masopustních masek, lidové písničky, lidová zabíjačka. Sraz a 
Zahájení Masopustu byl před budovou Domu kultury v Orlové, odkud začal průvod masek v čele 
s flašinetem a bubeníky – směrem do areálu letního kina v Orlové. Akce měla bohatý a zajímavý 
program podle tradic Masopustu. Na místě probíhala soutěž o nejlepší masku. Vařila se 
zabíjačková polévka, která se v závěru akce rozdávala za symbolickou jednu korunu! Velkou a 
zároveň významnou celoměstskou akcí byl Den města Orlové, který je každoročně ve složení 
hvězd, známých tváří a kapel. Vystoupili Eva a Vašek, Mirai, Jaroslav Uhlíř s kapelou, Anna K, 
Pokáč a Michal Hrůza. Návštěvníkům letního kina jsme již podruhé nabídli akci Cirkus jinak, což 
je festival nového cirkusu a pouličního divadla - technicky náročných, precizně provedených 
akrobatických, žonglérských a kouzelnických výkonů. Součástí bylo také představení 
OnTheRoad, kde diváci mohli shlédnout dech beroucí artistická čísla a provazochodce na 
speciální pohyblivé konstrukci. U lidí velmi oblíbenou akcí je Gulášfest. Program Gulášfestu je 
složený 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. V podvečerních hodinách byl pak vyhlášen výherce, kterým byl Hasičský guláš 
a vařil ho Sbor dobrovolných hasičů Orlová. 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 2019 se Rocktherapy zaměřilo na pomoc 
dětem s mentálním postižením. Tvářemi projektu byli Tadeáš Babiš z Orlové, Ondřej Blaho 
z Dolní Lutyně, Daniel Týn z Dolní Lutyně. Vstupné na tuto akci činilo 100,- Kč a celý výtěžek byl 
rozdělen mezi tyto tři tváře projektu. Opět byly postaveny dvě stage, na kterých vystoupilo 
celkem 14 kapel, mezi nimi i jedna zahraniční – polská kapela Oberschlesien, její vystoupení se 
podobá německé kapele Rammstein. Ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny, jsme 
pořádali 13. Ročník Festivalu národnostních kultur. Program byl realizován 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. Během dne byla pro návštěvníky 
nabídnuta prezentace a ochutnávka národnostních pokrmů. Vystoupili Komunitní centrum 
Maják, kapela Old boys band a v multifunkčním sále proběhlo představení Felix Holzmann se 
vrací. V adventním čase je akcí pro veřejnost hned několik. První adventní neděle se konala 
akce Rozsvícení vánočního stromu, která se uskutečnila na prostranství u Moravy. Představili se 
Dětský pěvecký sbor Sněženka, Kopretina, Sluníčko a Mládežnický sbor ze Základní školy Karla 
Dvořáčka v Orlové, ARTEP – pěvecký sbor Gymnázia a Obchodní akademie, Keep Smilling 
Gospel, Eliška Rusková, Daniel Hůlka s Kamilou Nývltovou. Na místě byla Ježíškova pošta, živý 
betlém se zvířátky. V podvečer jsme spolu se starostou města slavnostně rozsvítili vánoční 
strom. Druhou adventní neděli jsme pro veřejnost uspořádali Pochod krampus masek, která 
měla obrovský úspěch, zúčastnili se čerti z různých koutů republiky.  V době předvánoční jsme 
již pošesté realizovali celorepublikovou akci „Česko zpívá koledy“ a to před budovou Domu 
kultury. 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. Třetí adventní neděle patřila Vánočním tradicí a řemeslům. 
Konala se na prostranství u Moravy a kromě programu mohli lidé shlédnout tradici lití olova, 
pečení kaštanů, ukázky ražby mincí aj. I tady byly součástí velmi oblíbené zvířátka pro děti. 
Čtvrtá a poslední adventní neděle Vánoční rozjímání, se uskutečnila ve spolupráci s orlovskými  
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církvemi, vystoupila skupina Crossband, zpívali se koledy, rozdávalo se Betlémské světlo a 
vystoupili orlovští ochotníci – LORDI s představením Živý betlém.  
 

Přehled návštěvnosti u akcí s výběrem vstupného 
 

Datum Druh akce 
Počet 
návštěvníků 

25. 05. 2019 Den města Orlové 1521 

20. 07. 2019 Gulášfest 2248 

31. 08. 2019 Rocktherapy na pomoc dětem s mentálním postižením 1026 

 
Ostatní akce 

 
V letních měsících jsme díky příspěvku Města Orlové mohli pokračovat v nabídce menších akcí 
v letním kině. Zařadili jsme hudební odpoledne. Pro starší generace, mladé nebo rodiny s dětmi 
jsme tím zpříjemnili návštěvu v areálu. Vystoupili Duo Classic, Acustrio Václava Fajfra, FCM 
Radegast a skupina Orchestra Party. V průběhu letních měsíců si lidé mohli několikrát sami 
opéct párky. Nabídli jsme také plánované filmové projekce. Celkem se uskutečnilo devět 
projekcí. Jedna se z technických důvodů neodehrála. 

 
Přehled návštěvnosti u projekcí v letním kině 

 

Datum Druh akce 
Počet 

návštěvníků 

29. 06. 2019 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 65 

12. 07. 2019 Po čem muži touží 38 

13. 07. 2019 Zrodila se hvězda 70 

26. 07. 2019 LOVEní 128 

27. 07. 2019 Raubíř Ralf a Internet 80 

09. 08. 2019 Teroristka 235 

10. 08. 2019 Bohemian Rhapsody 226 

23. 08. 2019 Ženy v běhu 615 

24. 08. 2019 Jak vycvičit draka 3 98 

 
Přehled průměrné návštěvnosti 
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6. 1. 5. Akce ve spolupráci 
 

Akce, které jsme pořádali ve spolupráci, bylo hned několik: 
  

- Koncerty pořádané s KPH:  
- 6. 01. 2019 Novoroční koncert – Velký swingový novoroční koncert - Symfonický  
   orchestr sdružení hudebníků Příbor. 

 
- Zahrádkářská univerzita - spolupráce s ČZS zo č. 1 – 5. 2., 9. 2., 16. 2., 23. 2., 9. 3. 2019 

 
- Gracia Orlová ve spolupráci s Organizačním výborem GRACIA ČEZ-EDĚ, Orlová - Lutyně:  

od 2. 5. do 5. 5. 2019 
 

- Cestovatelské večery ve spolupráci s Ymca Orlová: 25. 4., 21. 6., 20. 9. 2019 
 

- Tančírna, ve spolupráci s Jaroslavem Jaglarzem (TK DOMINO):  
25. 1., 9. 3., 26. 4., 2. 11. 2019 
 
Cykloběh bez drog 2019 ve spolupráci s Městem Orlová, prevence kriminality – 10. 6. 2019 
 

- Branný den, ve spolupráci s Martinem Mazurem a skupinou Bezpečná země: 7. 9. 2019 
 

- Orlovská bota, ve spolupráci s Judo club Orlová: 14. 9. 2019 
 

- Pochod všem generacím, ve spolupráci se Sociálními službami města Orlová: 15. 9. 2019 
 

- Spolková výstava ve spolupráci s MěÚ Orlová, odbor OMFŠK: 7. – 8. 11. 2019 
 

- Farmářské trhy „Slezský rynek“: 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6., 18. 7., 22. 8., 19. 9., 17. 10., 21. 11., 
19. 12. 2019 

 
 

6. 1. 6. Výstavy 
 

07. 01. – 31. 01. 2019 „Druhá šance“ Jan Čížek, výrobky z vinylových desek 

04. 02. – 28. 02. 2019 Výstava obrazů Výtvarné skupiny Kvaš Havířov 

04. 03. – 29. 03. 2019 Prezentace Střední umělecké školy Ostrava 

08. 04. – 12. 04. 2019 Tradiční Velikonoční výstava se soutěží o nejkrásnější jarní klobouk 

30. 04. – 26. 05. 2019  Výstava fotografií „Lidé z Orlové“. K. Giecková a Č. Hanzlík 

03. 05. – 27. 05. 2019 Výstava maleb „Pestrý svět barev“ 

03. 06. – 31. 07. 2019 Interaktivní výstava „Barevný svět“ 

03. 09. – 26. 09. 2019 Barevná paleta amatérských výtvarníků CVA Havířov - obrazy 

09. 10. – 31. 10. 2019 Fotoskupina K4 

07. 11. – 08. 11. 2019 XXIV. Spolková výstava klubových činností 

9. 12. – 13. 12. 2019 Tradiční vánoční výstava se soutěží O nejhezčího anděla 
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Všechny výstavy, které jsme návštěvníkům nabídli, byly zajímavé a různorodé, vystavující 

byli jak z Orlové, tak z okolních měst. Výstavy obrazů byly tyto: Výtvarná skupina Kvaš Havířov, 
jejichž členové jsou Milena Tvardíková, Jiřina Trnavská, Danuše Drábková, Radomír Kolek, 
František Procházka, Jiří Jedlička, Emilie Nezhodová, Eva Burová a host Doc. Otta Dedek. Další 
byla „Pestrý svět barev“ od Evy Faldynové, Ivany Ševčíkové, Ludmily Janech Sojkové, Vladimíra 
Kalacha. A dále „Barevná paleta“ CVA Havířov, kterou tvoří amatérští výtvarníci, senioři z centra 
volnočasových aktivit Havířov. Výstavu fotografií podpořili: Kateřina Giecková a Česlav Hanzlík 
se svým dílem „Lidé z Orlové“. A každoročně se také zúčastnila Fotoskupina K4 z Orlové a její 
členové Brádka Pavel (struktury), Brziák Miroslav (produktová fotografie), Golka Radim 
(reportáž), Herzánová Pavla (reportáž). Interaktivní, prostorové nebo ojedinělé výstavy byly 
„Druhá šance“ od Jana Čížka, kterému pod rukama ožívají staré vinylové desky. Díky jeho 
sociálně enviromentálnímu projektu s názvem LOOP převáří staré harampádí ze smetiště na 
designové zboží. Jeho hodiny mají lidé už po celém světě. Nově začal s malovýrobou 
gramoobrazů, kde zaměstnává osoby se zdravotním hendicapem. Tyto obrazy na jaře 
vystavoval i v Londýnském Brick Lane Gallery. Střední umělecká škola z Ostravy prezentovala 
svá umělecká díla – plastiky. Velice zajímavou interaktivní výstavou byl „Barevný svět“, kde si 
návštěvníci mohli vyzkoušet a objevovat, jak barvy dokáží oklamat, naladit nebo co sdělují a jak 
upoutávají naši pozornost. Tradiční výstavy proběhly dvě, na jaře to byla Velikonoční výstava se 
soutěží o nejkrásnější jarní klobouk - celkem bylo 2148 hlasujících a s počtem hlasů 502 vyhrál 
za dospělou kategorii Dům seniorů Pohoda a za dětskou kategorii s počtem 302 hlasů ZŠ Mládí. 
Celkem bylo v soutěži 15 výrobků. Na závěr roku pak Tradiční vánoční výstava se soutěží o 
nejhezčího anděla - v soutěži hlasovalo celkem 3817 návštěvníků, přičemž za dětskou kategorii 
vyhráli děti z MŠ Okružní s počtem hlasů 249 a za kategorii dospělých vyhrál s počtem hlasů 
206 Dům seniorů Pohoda. Celkem bylo v soutěži 72 výrobků. 

 
 

6. 2. Kino „O“ 

 
Kino „O“ funguje v Domě kultury od 22. 11. 2013. 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 Hororové pálení čarodějnic nebo Halloween, Oscarový týden, 
půlnoční premiéry apod. Velice oblíbenou akcí jsou Narozeniny Kina O nebo pravidelné 
promítání filmů dvakrát měsíčně s podnázvem „Kino (NE)JEN pro seniory“. 
 
 

Přehled projekcí a návštěvnosti Kina O 
 

Počet diváků 15315 

Počet projekcí 289 

Hrubá tržba: 1.601.105 Kč 

Průměrná návštěvnost 53 diváků / projekce 

Počet titulů 103 

Počet 3D projekcí 27 

Počet dětských projekcí 82 

Průměrné vstupné 105 Kč 
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Srovnání návštěvností 2014 – 2018 
 

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 

2018 13.176 41 1.304.232 Kč 

2019 15.315 53 1.601.105 Kč 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Název akce Termín 
Počet 
diváků 

Pozn. 

Oscarový týden v Kině O 4. – 7. 3. 2019 270 Výběr filmů nominovaných na Oscara 

Expediční kamera 24. 3. 2019 63 Festival dokumentárních snímků 

Hororové pálení 
čarodějnic 

27. 4. 2019 316 3 horory za jeden večer 

Dětský den v Kině O 2. 6. 2019 405 3 dětské filmy za akční cenu 

Halloween v Kině O 26. 10. 2019 417 3 horory za jeden večer 

Snow Film Fest 10. 11. 2019 42 Festival dokumentárních snímků 

6. narozeniny Kina O 21. - 24. 11. 2019 1.394 9 projekcí za akční cenu 

Kino O (NE)JEN pro 
Seniory 

19 projekcí 1127 
Pravidelné promítání (NE)JEN pro 
seniory za zvýhodněnou cenu 
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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 
s 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 vylepujeme 32 programů DKMO a Kina O na plakátech A2. K propagaci také 
využíváme i městský rozhlas a spolupracujeme s TV Polar. 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. NEFINANČNÍ DARY 
 

 V roce 2019 jsme obdrželi nepeněžní dar od firmy Jankostav s.r.o.v hodnotě 5777,- Kč a od 
Fondu Radka Sušila pro rozvoj regionu, z.s. v hodnotě 1795,- Kč na akci Reprezentační ples 
Města Orlové 2019. 
 

 

9. EKONOMICKÁ ČÁST 
 
Organizace hospodaří v průběhu roku s prostředky, které získává z hlavní a doplňkové činnosti. 
Za sledované období (1-12/2019) hospodaření organizace skončilo celkově za obě činnosti v 
zisku 35.511,64 Kč.  Hlavní činnost organizace skončila se ztrátou ve výši 450.835,46 Kč, tuto 
ztrátu se v tomto období podařilo pokrýt ziskem z doplňkové činnosti tj. z provozu bufetů a 
z  poskytovaných služeb pro jiné subjekty (nájmy, reklama, ostatní služby pro jiné subjekty). Z 
doplňkové činnosti jsme dosáhli  zisku ve výši 486.347,10 Kč. 
Příspěvek města pro rok 2019 byl v celkové výši 9 894 464,- Kč. Město Orlová určilo závaznými 
ukazateli nakládání s těmito prostředky na hlavní činnost takto: 
 

Neinvestiční příspěvek na provoz 6 276 

Neinvestiční příspěvek na Letní kino 320 

Neinvestiční příspěvek - dig. kino 670 

Nein.přísp. na jednotlivé akce 1880 

Novoroční koncert 45 

Novoroční ohňostroj 50 

Masopust 100 

Ples města orlové 200 

Den města 500 

Pohádkové čtvrtky 190 

Letní slavnosti piv a gulášů 120 

Rocktherapy 100 

Cirkus Jinak 200 

Branný den 140 

Festival nár.kultur 100 

Advent 135 

Nein.přísp.-propagace v reg.mediích 50 

Celkem 9 894 

              
 
 
 

http://www.dkorlova.cz/
http://www.kinoo.cz/
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9. 1. Hospodaření DKMO v roce 2019 

 

 
 
 

Sídlo:

      

IČO

   

 A.      

  I.     

    1. 501

    2. 502

    3. 503

    4. 504

    5. 506

    6. 507
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 II.  

    1. 561

    2. 562

    3. 563

    4. 564

    5. 569

FENIX, Výkaznictví 8.71.003

Strana 1

Tisk: 11.3.2020 9:08:35 

Finanční náklady

 Prodané cenné papíry  a podíly                     

 Úroky                                             

 Kurzov é ztráty                                    

 Náklady  z přecenění reálnou hodnotou             

 Ostatní f inanční náklady                          

 Náklady  z drobného dlouhodobého majetku                  422 472,38                            42 346,94           4 929,80

 Ostatní náklady  z činnosti                               252 673,96                           171 796,51

 Tv orba a zúčtov ání rezerv                         

 Tv orba a zúčtov ání oprav ných položek                                      -167 879,00

 Náklady  z v y řazených pohledáv ek                                            167 879,00

         34 620,00         550 596,00          34 704,00

 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek              

 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                

 Prodané pozemky                                   

 Dary  a jiná bezúplatná předání                   

 Prodaný materiál                                 

 Manka a škody                                     

 Tv orba f ondů                                     

 Odpisy  dlouhodobého majetku                              444 980,00

 Jiné daně a poplatky                                          200,00                               300,00

 Smluv ní pokuty  a úroky  z prodlení                

 Jiné pokuty  a penále                             

 Daň silniční                                                 150,00                               275,00

 Daň z nemov itostí                                         38 045,00                            38 045,00

 Zákonné sociální náklady                                  166 558,28          29 027,72         165 485,00          22 624,00

 Jiné sociální náklady                             

 Zákonné sociální pojištění                             1 533 655,15         248 654,85       1 472 638,00         199 158,00

 Jiné sociální pojištění                                   13 055,40           2 068,60          11 985,00           1 614,00

         50 914,87

 Mzdov é náklady                                          4 842 354,46         849 556,54       4 684 723,00         724 984,00

 Náklady  na reprezentaci                                    1 190,00                             1 529,00

 Aktiv ace v nitroorganizačních služeb              

 Ostatní služby                                          6 361 817,28          61 128,93       5 466 859,95

        229 836,62           7 406,63

 Cestov né                                                  12 315,00                            19 765,25

 Aktiv ace dlouhodobého majetku                    

 Aktiv ace oběžného majetku                        

 Změna stav u zásob v lastní v ýroby                  

 Oprav y  a udržov ání                                       415 471,79          27 130,00

 Spotřeba jiných neskladov atelných dodáv ek        

 Prodané zboží                                             11 376,42         134 018,65          29 857,97         103 777,66

 Spotřeba materiálu                                       518 351,22         791 989,89         547 616,44         813 737,65

 Spotřeba energie                                         596 930,12          64 070,26         636 325,71          57 099,52

 NÁKLADY CELKEM                                        15 631 596,46       2 329 805,44      14 069 981,39       2 068 910,13

Náklady  z činnosti                                     15 631 596,46       2 242 265,44      14 069 981,39       2 020 950,13

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

položky

Syntetický

účet

BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky

Hlavní činnost Hospodářská

činnost

Hlavní činnost Hospodářská

činnost

: 65890825

Příspěvková organizace Města Orlová pracuje na základě zřizovací listiny ze dne 11.2.2008/č. usnesení 240/9

1 2 3 4

 Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace

 Osvobození 797

 735 14 Orlová - Lutyně

Právní forma:  příspěvková organizace

Předmět činnosti: 923200

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 5.2.2020 10:14:22

Název účetní jednotky:
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 III. 

    1. 571

    2. 572

 V.      

    1. 591

    2. 595 Dodatečné odv ody  daně z příjmů                   

                           47 960,00

 Daň z příjmů                                                                87 540,00                            47 960,00

Náklady  na transf ery

 Náklady  v y braných ústř.v l.institucí na transf ery  

 Náklady  v y braných míst.v l.institucí na transf ery  

Daň z příjmů                                                                 87 540,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

položky

Syntetický

účet

BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky

Hlavní činnost Hospodářská

činnost

Hlavní činnost Hospodářská

činnost

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům kultury města Orlové sestavený k 31.12.2019

1 2 3 4

IČO: 65890825

Výkaz zisku a ztráty

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
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 B.      

  I.     

    1. 601

    2. 602

    3. 603

    4. 604

    8. 609

    9. 641

   10. 642

   11. 643

   12. 644

   13. 645

   14. 646

   15. 647

   16. 648

   17. 649

 II.     

    1. 661

    2. 662

    3. 663

    4. 664

    6. 669

 IV.     

    1. 671

    2. 672

 C.   

    1.    

    2.    

Podpisový záznam:

FENIX, Výkaznictví 8.71.003

Strana 3

Tisk: 11.3.2020 9:08:35 

 Výsledek hospodaření před zdaněním                      -450 835,46         573 887,10        -533 443,40         617 842,39

 Výsledek hospodaření běžného účetního období            -450 835,46         486 347,10        -533 443,40         569 882,39

 Výnosy  v y braných ústř.v lád.institucí z transf erů 

 Výnosy  v y braných míst.v lád.institucí z transf erů      10 369 673,08                         9 871 058,04

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 Výnosy  z přecenění reálnou hodnotou              

 Ostatní f inanční v ýnosy                           

Výnosy  z transf erů                                     10 369 673,08                         9 871 058,04

 Výnosy  z prodeje cenných papírů a podílů         

 Úroky                                                         522,15                               769,32

 Kurzov é zisky                                     

        322 557,74

 Ostatní v ýnosy  z činnosti                                  7 584,10                            13 784,54

Finanční v ýnosy                                                522,15                               769,32

 Výnosy  z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků             826,45

 Výnosy  z prodeje pozemků                         

 Čerpání f ondů                                            564 262,19                   

 Jiné v ýnosy  z v lastních v ýkonů                   

 Smluv ní pokuty  a úroky  z prodlení                

 Jiné pokuty  a penále                             

 Výnosy  z v y řazených pohledáv ek                   

 Výnosy  z prodeje materiálu                       

 Výnosy  z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

 Výnosy  z pronájmu                                                          639 784,02                           598 066,69

 Výnosy  z prodaného zboží                                  16 620,00         240 920,14          41 451,23         189 704,93

 Výnosy  z prodeje v lastních v ýrobků               

 Výnosy  z prodeje služeb                                4 221 273,03       1 935 448,38       3 286 917,12       1 851 020,90

 VÝNOSY CELKEM                                         15 180 761,00       2 816 152,54      13 536 537,99       2 638 792,52

Výnosy  z činnosti                                       4 810 565,77       2 816 152,54       3 664 710,63       2 638 792,52

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

položky

Syntetický

účet

BĚŽNÉ MINULÉ
Název položky

Hlavní činnost Hospodářská

činnost

Hlavní činnost Hospodářská

činnost

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům kultury města Orlové sestavený k 31.12.2019

1 2 3 4

FENIX, Výkaznictví 8.71.003

Strana 2

Tisk: 11.3.2020 9:08:35 

IČO: 65890825

Výkaz zisku a ztráty
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9. 2. Hlavní činnost 

 
  V hlavní činnosti jsme  skončili ve ztrátě  ve výši 450.835,46 Kč,  tuto ztrátu jsme částečně 
pokryli ziskem z DČ. Na akce se snažíme  přitáhnou lidi, proto na akci Den města a ostatní akce 
v LK byly pozvány žádané a zajímavé kapely a účinkující, výše nákladů na akce je proto výrazně 
vyšší než jsme předpokládali v návrhu rozpočtu na rok 2019 i proto, že náklady na akce 
neustále rostou, umělci zvedli honoráře až o 50 % oproti předchozím letům a to nejsme schopni 
ovlivnit.  (honoráře předpoklad 1743 tis. Kč, skutečnost na konci roku 2864 tis. Kč, poplatky akce 
- předpoklad 257 tis. Kč - skutečnost 329 tis. Kč, ostatní náklady akce - předpoklad 904 tis. Kč, 
skutečnost 1002 tis. Kč). Pořádáme také akce, na které nemáme žádný příspěvek města např. 
výstavy, chytrý kvíz, Cykloběh, Snow film fest, Expediční kamera, kdy na tyto akce nabíhají 
náklady jako propagace, letáky apod. a na těchto akcích jsme ve ztrátě 41 tisíc Kč, dále pak 
akce pro děti, tj. divadelní představení pro školy, na těchto akcích jsme také ve ztrátě cca 11 tis. 
Kč. HV také významně ovlivnilo vypořádání DPH - předpoklad 120 tis. Kč a skutečnost 253 tisíc 
Kč. Tuto částku nejsme schopni dopředu odhadnout.  Všechny výdaje každý měsíc 
kontrolujeme, zvažujeme a snažíme se dodržet rozpočet a usilujeme se výdaje eliminovat. Letos 
jsme prováděli velké opravy prostor DKMO - celkem jsme prováděli opravy ve výši 446 tisíc Kč. 
Na tyto opravy jsme použili investiční fond ve výši 443 tisíc Kč. Tyto opravy byly nevyhnutelné. 
Dále jsme na nákup tendrů (tj. věšáků) použili rezervní fond dle § 30, bod 2b zákona č. 
250/2000 Sb. ve výši 35 tis. Kč. Závěrem chceme konstatovat, že klesl všeobecně zájem o 
pronájmy prostor v DKMO, oproti předpokladu o cca 200 tis. Kč. Klesá i zájem lidí o některé 
akce, i když se snažíme pro lidi pořádat velmi zajímavé akce. Bohužel nejsme schopni dopředu 
odhadnout, zda bude o akci zájem, i když děláme maximum, ať už se jedná o zajímavé umělce 
a s tím spojené pak vysoké náklady na honoráře a ostatní náklady na akce. Bohužel HV 
ovlivňuje také nárůst cen všech služeb, materiálu i zboží. 

 
 
9. 3. Doplňková činnost 

 
Zisk 486.347,10 Kč z doplňkové činnosti je tvořen ziskem  z provozu bufetu ve výši 52.734,26 
Kč, výsledek hodnotíme jako dobrý, s ohledem na celkem špatné počasí v létě, kdy hodně 
pršelo a některé dny byla v bufetu malá návštěvnost. Druhou část zisku doplňkové činnosti ve 
výši 433.612,84 tvoří hlavně zisk z pronájmu a pak z reklamy a ostatních služeb.    
 
 
9. 4. Peněžní fondy 

 

Zůstatky peněžních fondů organizace k 31.12.2019 

  

     

č. účtu/název fondu          

stav k        
1.1.2019 

výsledek 
hospodaření za 
r.2018 = příděl 
pro rok 2019 

pohyb +/-                
za 1-12/2019 

stav k 
31.12.2019 

fond odměn                                        80 455,00 0,00 -43 865,00 80 455,00 

fond kulturních a sociálních potřeb    28 942,10 0,00 -4 714,00 24 228,10 

fond rezervní - HV                              413 313,84 36 438,99 -35 160,40 414 592,43 

fond rezervní z ost. titulů                    0,00 0,00 0,00 0,00 

fond investic                                       834 567,49 0,00 -558 465,73 276 101,76 

  1 357 278,43 36 438,99 -598 340,13 795 377,29 
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Komentář k využití fondů (tvorba a čerpání): 
   

     Fond odměn 
    

celkem + a - pohyby       0,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb         

příděl do fondu 1-12/2019       102 436,00 

čerpání na stravné       -54 750,00 

Flexi pasy       -46 400,00 

dar       -6 000,00 

celkem + a - pohyby       -4 714,00 

Fond rezervní - HV         

celkem + a - pohyby       -35 160,40 

jedná se o čerp. Fondu dle § 30 bod 2a zákona 250/2000 Sb.          

Fond rezervní z ost. titulů         

dar Vilikus na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 525/15 ze dne 31.7.2019 10 000,00 

dar X pneu na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 450/13 ze dne 12.6.2019 3 000,00 

dar Kwolek na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 450/13 ze dne 12.6.2019 20 000,00 

dar Meccano na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 450/13 ze dne 12.6.2019 5 000,00 

dar Matiko na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 525/15 ze dne 31.7.2019 5 000,00 

dar Poda na akci Den města, Usnesení RM č. 450/13 ze dne 12.6.2019 5 000,00 

čerpání Poda na akci Den města       -5 000,00 

dar Sedláček na akci Rocktherapy, Usnesení RM č.  633/18 ze dne 2.10.2019 5 000,00 

dar Dorazil na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 633/18 ze dne 2.10.2019 5 000,00 

dar Ace na akci Rocktherapy, Usnesení RM č.633/18 ze dne 2.10.2019 5 000,00 

dar BT Computer na akci Rocktherapy, Usnesení RM č. 633/18ze dne 2.10.2019 5 000,00 

dar Holub na Rocktherapy, Usnesení RM č.633/18 ze dne 2.10.2019   5 000,00 

dar Gřibek na Rocktherapy, Usnesení RM č. 633/18 ze dne 2.10.2019 12 000,00 

dar Kaktus reality na Rocktherapy, Usnesení RM č. 633/18 ze dne 2.10.2019 1 500,00 

čerpání na akci Rocktherapy       -81 500,00 

celkem + a - pohyby       0,00 

Fond investic         

tvorba: odpisy dlouhodobého majetku za období 1-12/2019       349 138,92 

tvorba: investiční příspěvek zřizovatele       600 000,00 

zapojení fondu - TZ        -162 306,00 

čerpání fondu na opravy       -442 601,79 

pořízení dlouhod. majetku technologie LK       -604 232,86 

nařízený odvod odpisů       -298 464,00 

celkem + a - pohyby       -558 465,73 

čerpání fondu na opravy výtahu po revizi a na opravu ovládání opony aj. 

 
 
 
 
9. 5. Dotace a projekty 

 
Poskytnuté účelové dotace: 
 
Nadace OKD - Dotace Advent 2019 - poskytnuta 1 splátka 70 % z celkové částky tj. 105 tis. Kč.  
Akce proběhla v 12/19, Usnesení RM 376/11 ze dne 15.5.2019, vyúčtování a schválení proběhne v 
roce 2020, po schválení bude provedena 2. splátka 30 % ve výši 45 tis. Kč. 
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Nadace OKD - Dotace Rocktherapy 2019 - poskytnuta 1. splátka  70 % z celkové částky tj. 105 tis. 
Kč. Akce proběhla v 8/19, usnesení RM č. 376/11 ze dne 15.5.2019, proběhlo vyúčtování i schválení 
a po schválení přišlo na účet přijde 30% schválené dotace tj.45 tis. Kč. 
 

  

Nadace Multicraft - Dotace Rocktherapy 2019 - poskytnutno 20 tis. Kč, akce proběhla v 8/19, 
Usnesení RM č. 376/11 ze dne 15.5.2019, proběhlo vyúčtování i schválení.  

Ministerstvo kultury - příspěvek 25 tis. Kč na akci Festival národnostních kultur, akce proběhla v 
11/19, schváleno RM Usnesení č. 451/13 ze dne 12.6.2019, vyúčtování akce i schválení proběhne v 
roce 2020, čerpáno na akci 24.748 Kč. 

 

 

 
10. Opravy a investice 

 

Mezi významné opravy a investice lze zahrnout opravu nouzového osvětlení letního kina, opravu 
vzduchotechniky, výměnu xenonových lamp a dále opravu vestibulu ve výši 307460,-. V prosinci byla 
zakoupena projekční a zvuková technologie LK ve výši  604232,86.  

  

11. Výsledky z provedených kontrol 

 
KONTROLY: 
09.10.2019 Veřejnosprávní kontrola evidence majetku MěÚ Orlová 
                   Ke 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. 
 

Vše bez zásadních nedostatků. 
 

REVIZE: 
- Elektrické spotřebiče 

- Nouzové osvětlení DKMO 

- Nouzové osvětlení v Letním kině 

- Výtah - kuchyň 

- Šikmý schodišťový výtah 

- Záchranný pás 

- Hydranty, přenosné hasící přístroje, požární dveře, funkční vybavení dveří – panikové 

kování, panikové kování v letním kině 

- Elektrický zabezpečovací systém 

- Dětské hřiště v letním kině 

- Scénické osvětlení DS, elektrické pohony DS 

- Protipožární nástřik textilií DS a ES 

- Elektro – budova DKMO 

- Vzduchiotechnika DS a ES 

- Požární klapky vzduchotechniky DS 

- Deratizace 

- Požární klapy pro odvod kouře a tepla DS 

- Plyn 
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12. Závěr 
 

Díky získaným prostředkům z dotací DKMO od Města Orlové i jiných subjektů, podařila se nám 
uskutečnit celá 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 je i nadále 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 2019 se spolupodíleli: 
 
Barbora Herdová, ředitelka DKMO p.o. 
Monika Tomicová, odborný pracovník kultury a osvěty DKMO p.o. 
Daniela Ševčíková, účetní a rozpočtář DKMO p.o. 
Ing. Pavel Sikora, vedoucí Kina O 
Jiří Sýkora, vedoucí provozu DKMO p.o. 
Marcela Říkalová, personalistka DKMO p.o. 
 
Zpracovala: Barbora Herdová, ředitelka DKMO p.o. 
Datum: 16.3.2020 


