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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 2016. Konkrétně se zaměříme na programovou
náplň DKMO, 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



3. SHRNUTÍ ČINNOSTI V ROCE 2016

4. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

- POZITIVA:                                                                                                                              
  V roce 2016 Dům kultury splnil všechny úkoly, které si stanovil v dramaturgickém plánu. 
  S přihlédnutím k aktuálním požadavkům ze stany veřejnosti a nabídky uměleckých agentur
  byly ve skladbě programu provedeny některé změny. V určitých případech jsme byli nuceni
  plánovanou akci, například z důvodu velmi nízkého počtu zájemců, zrušit. I přes různá úskalí 
  se nám daří zlepšovat komunikaci a spolupracovat se školami a ostatními organizacemi. 
  V některých případech jsme nabídku kulturních programů rozšířili. V roce 2016 se velice
  osvědčil provoz areálu letního kina s dětským hřištěm a bufetem, kde jsme v letních měsících
  pořádali Pohádkové čtvrtky pro děti, promítání biografu a hudební odpoledne. Celkově je 
  areál využíván jako klidová zábavní zóna, kde se návštěvníci rádi vracejí. Kino O funguje
  také dobře a návštěvnost se postupně zvyšuje. Stále také vymýšlíme nové formy propagace 
  a možnosti motivace návštěvníků. Začátkem roku 2016 se nám podařilo ukončit provoz 
  neprosperující restaurace Harlekýn v DKMO a vypořádat se se všemi personálními změnami. 

- NEGATIVA:                                                                                                                           
  Díky počtu akcí, které se těší čím dál větší oblibě, byl rok 2016 pro všechny zaměstnance
  Domu kultury velice náročný. Často se potýkáme s nedostatkem schopných a spolehlivých
  zaměstnanců na dohodu a dobrovolníků.                                                                            

 .

  .

  .
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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

V uplynulém roce jsme uspořádali jak kurzy pohybové, tak i jazykové. Z jazykových kurzů
jsme od ledna pokračovali Angličtinou pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Od září 2016
jsme pak tyto kurzy dle zájmu veřejnosti otevřeli jako nové. 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, které má své příznivce už mnoho let. Podle
zájmu tanečníků jsme mohli začátkem roku 2016 otevřít kurz Tanečních pro pokročilé a od září
pak Taneční kurz pro mládež a Taneční kurz pro dospělé. Od roku 2011 funguje Kurz loutko-
vého divadla, který se nám zatím daří udržet i přes nízký zájem veřejnosti. Kurz vede princi-
pál Galimortova divadla Marionet. Do programu jsme chtěli zařadit a veřejnosti nabídli kurz
Enkaustiky a falešného patchworku, bohužel pro nízký zájem jsme kurz neotevřeli.               .

Přehled akcí s výběrem vstupného

6.



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 zájmu o představení, realizujeme. Z důvodu nezájmu škol jsme neuskutečnili tato 
představení: Obrázky ze života hmyzu, O Bodříkovi, AJ představení Fairytales, Poslední trik 
Georgese Meliése. Dále jsme uspořádali jedno divadelní představení víkendové a to Galimortova 
divadla Marionet, který je pod naší záštitou již 5 let. Již druhým 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 nepřišly. Nesmíme také vynechat doprovodné akce pro děti, které jsou nedílnou součástí 
celoměstských akcí pro veřejnost.                                                                                              .

Přehled akcí s výběrem vstupného

Pohádkové čtvrtky byly velice oblíbenou akcí pro rodiče s malými dětmi. Pro veřejnost jsme
ji nabídli v ateálu letního kina zcela zdarma, návštěvnost tedy pouze odhadujeme na počet 50
až 100 dětí na jedno 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 a u dětí oblíbené malování na obličej, nebo airbrush 
tetování, jsme pořádali i akce s workshopy. U Velikonoční výstavy to bylo už tradičně malování 
kraslic. V roce 2016 jsme výstavu měli rozšířenou o vystoupení Kouzelnice Radany a spojenou 
s Farmářským trhem. Adventní období je u veřejnosti více oblíbené. Například během Vánoční 
výstavy s trhem jsme pořádali hned ve třech dnech workshopy. Děti si mohly vyrobit a odnést 
domů různé dárečky, ozdoby, baňky, zápichy do květináčů, přáníčka a různé další výrobky. 
Součástí jednoho dne v rámci výstavy byl i fotokoutek pro děti a jejich rodiče zdarma. Během akce 
Zahájení adventního času, si děti mohly napsat dopis Ježíškovi, které byly odeslány na Boží Dar, 
odkud se dětem dostalo odpovědi. Další oblíbenou akcí je Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. 
Je to akce celorepubliková, ve spolupráci s Rádiem Impuls, kdy v jeden čas, na pokyn z rádia,
všichni účastníci vypustili svůj balónek s přáníčkem. A protože se jednalo o pokus o rekord,
všichni organizátoři akce odeslali zprávu hlavnímu pořadateli s počtem vypuštěných balónků.
V Orlové se poslalo k nebi celkem 786 balónků, ale rekord z roku 2015 překročen nebyl.       .
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6.1.3.  Akce pro dospělé 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 zvyšovali zájem
o divadelní představení a snažíme se tak zařazovat lákavé tituly se zajímavým hereckým 
obsazením a přitom cenově dostupné.                                                                                    
V prvním čtvrtletí roku každoročně realizujeme Ples města Orlové. V roce 2016 to byl již 
čtrnáctý ročník. V hlavním programu se s kapelou Rafael Band vystřídali Boney M Párty Group
a zpěvačka Kristína. Předtančením zahájili ples Jakub Mazůch a Michaela Gatěková, kteří
později zvládli i výuku tance Salsa. Program doplnil TK Domino, který nám svým vystoupením 
v 6 párech ukázal průřez standardními a latinskoamerickými tanci, dále vystoupil TK Kmit,
bubenická show Kuby Kupčíka a Latifah - ukázka brazilských tanců. Kromě bohatého rautu
a tomboly jsme hostům nabídli i pestrý doprovodný program. V měsíci březnu 2016 jsme
tradiční Velikonoční výstavu zakončili Velikonočním jarmarkem, doplněným o farmářský trh, 
kde si návštěvníci mohli nakoupit tradiční velikonoční zboží a pobavit se u doprovodného
programu. Vystoupil Lašský král Zdeňa Viluš Krulikovský a kapela Odualajne Band a pro děti
kouzlila Kouzelnice Radana. Každoročně v multifunkčním sále DKMO pořádáme Expediční 
kameru a Snow film fest, což je odpolední pásmo filmů o přírodě, divočině, expedicích, sportu
a dobrodružství. Každou tuto akci doplňujeme o poutavou přednášku nějakého cestovatele.
Z divadelních představení jsme uvedli divadelní společnost Háta s titulem “Do ložnice vstupujte
jednotlivě” - navštívili nás známí herci jako Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Vlasta Žehrová,
Kateřina Kaira Hrachovcová, Olga Želenská, Viktor Limr. Dále přijel ochotnický soubor KOS
z Velkých Karlovice, kteří zahráli veselou komedii “Starostou za zásluhy”, bohužel návštěvnost
byla velmi slabá. Díky zájmu má v programu své místo i travesti show. Na podzim herci Divadla
Artur odehráli komedii “Můžu k tobě” s Jindrou Krieglem, Jaroslavem Šmídem, Pavlínou
Mourkovou, Bořkem Slezáčkem, Evou Decastelo, Kristýnou Podzimkovou a divadelní předsta-
vení Agentury Snů “Zítra to roztočíme Jaroušku”, kde kromě Jaroslava Sypala hrál i Martin 
Maxa, Josef Mladý Tereza Šefrnová, Kateřina Kornová. Poslední akcí před Vánoci byl Vánoční 
koncert ZŠ a MŠ Karla Dvořáčka. Divadelní sál DKMO byl zcela zaplněn a děti pod vedením 
svých sbormistrů mohli zazpívat krásné vánoční písně a koledy.                                           

  .

  .
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Návštěvnost akcí pro dospělé, pořádané v budově DKMO



Srovnání průměrné návštěvnosti na divadelní představení a estrádní pořady

Nově vzniklou akcí, kterou jsme zahájili v říjnu 2016, byl 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 nejvíce bodů za správné odpovědi ze všech týmů. Nejlepší týmy vyhrají hlavní cenu večera.
Zároveň se každou účastí na kvízu automaticky zapojují do podnikové ligy a do národní
extraligy. V roce 2016 činilo startovné na jednoho hráče 40 Kč. První dva kvízy uváděl mode-
rátor organizátorů Chytrého kvízu. Moderování dalších kvízových večerů si zajišťujeme sami.
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6.1.4.  Celoměstské a ostatní akce pro veřejnost 

K celoměstským akcím, které pro veřejnost pořádáme, patří i Novoroční ohňostroj, který jsme
v roce 2016 uspořádali znovu na Náměstí 28. října v Orlové - Lutyni. Velkou a významnou 
celoměstskou akcí je již tradičně Den města Orlové, který je každoročně ve znamení známých 
tváří a kapel našeho uměleckého nebe. Vystoupili: Argema, Imodium, Banjo Band Ivana Mládka, 
Petra Janů, dechová kapela Vlčnovjanka, MIG 21. Celým dnem provázel moderátor Zdeňek
Izer, který měl taky své úspěšné vystoupení. Ze začátku akce nám nepřálo počasí, v odpoled-
ních hodinách se strhla velká průtrž, která doslova zaplavila spodní část areálu a vyhnala ná-
vštěvníky akce domů. Bohužel jsme byli nuceni zrušit vystoupení orlovského M.Bandu.
Doprovodný program pro děti byl na téma “Z pohádky do pohádky” - hry a soutěže a v podve-
čer proběhlo losování o drobné ceny. Další akcí, kterou DKMO pořádá ve spolupráci s 
Výborem pro národnostní menšiny je Festival národnostních kultur. V roce 2016 proběhl již 
10. ročník v areálu Letního kina v Orlové - Lutyni. Tento festival si klade za cíl obohatit kulturní
život ve městě prostřednictvím kulturních vystoupení místních i regionálních souborů, jejichž
členové jsou zástupci jednotlových národnostních menšin, které jsou v našem městě a regionu
zastoupeny. Jde tedy především o polskou, slovenskou a romskou národnostní menšinu. 
V programu se představila szkolna grupa wokalna Czelodka z PL, TK Kmit, FS Olšina,
s tanečním vystoupením zástupci Komunitního centra Maják, pobavili nás Števo Hruštinec 
a Galánečka, polská kapela Glayzy a na závěr skupina New Element. Další, pro Orlovou
významnou akcí je Orlovský jarmark, který se tradičně koná na náměstí v Orlové - Městě.
Jako téma jsme zvolili “Staré dobré časy”. Téma to bylo velice obsáhlé a zajímavé. Návštěv-
níci si mohli poslechnout písničky našich babiček, viděli vojáky, žoldnéry a šermířské půtky,
pouliční představení, dellarte pro mladé i velké, divadlo na rynku, fakírská čísla, práskání bičem
a vystoupila kapela Stanley dixie street band. Doprovodným programem byly stánky s ruko-
dělnými výrobky, zvířátka, jízda na oslících. Bohužel i přes veškerou snahu všech zúčastněných
se nepodařilo přilákat širokou veřejnost a návštěvnost byla velice nízká. Nízkou návštěvnost 
přisuzujeme částečně i tropickému počasí, které v daný den bylo, ale je nutné si připustit
i nízký zájem o tuto akci všeobecně, dle srovnání z minulých let. U lidí naopak velmi oblíbenou 
akcí je Gulášfest. Program tohoto festivalu je složený z místních i okolních kapel a zábavových
a revivalových kapel. Soutěžních gulášů bylo v roce 2016 10. Každý návštěvník dostal při 
vstupu kartičku, kde mohl hlasovat, který guláš mu nejvíce chutnal. Doprovodný program 
pro děti byli maskoti Jinálek a Ája, spolu s nimi hry a soutěžní stanoviště a balónkování. 
Velkou celoměstskou akcí, ketrou pořádáme ve spolupráci s Ivanem Jekielkem je charitativní
akce Rocktherapy. Tímto projektem každoročně pomáháme lidem s různým onemocněním.
V roce 2016 se Rocktherapy zaměřilo na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou. Tvářemi 
projektu byli tři ženy z Orlové, dámy Marie Štěpánková, Kateřina Gavlovská a Šárka Mihalová.
Vstupné na tuto akci činilo 80,- Kč a celý výtěžek byl rozdělen mezi tyto tři tváře projektu.
Vystoupili rockové kapely jako Traktor, Miloš “DODO” Doležal, Vilda Čok & Bypass, Ahard,
Limetal a další. Zajímavým bodem programu byla volba Missáka Rocktherapy 2016 a Klauni
z Balónkova měli na starost program pro děti. V adventním čase je akcí pro veřejnost celá
řada. První adventní neděli jsme pozvali veřejnost do letního kina na akci “Zahájení adventního
času”, která nahradila akci “Rozsvícení vánočního stromu”, která se vždy konala na Náměstí 
28. října a to z důvodu rekonstrukce náměstí. Kromě programu, ve kterém se představili dětské
pěvecké sbory Sněženka a Kopretina ze ZŠ Karla Dvořáčka, dále Taneční klub JOY z Domu
dětí a mládeže v Orlové a kapela Šajtar, jsme společně se zpěvačkou Leonou Machálkovou 
rozsvítili provizorní vánoční stromeček, který po zbytek vánočního času svítil před budovou
DKMO. Překvapením na akci byla laserová show s vánočními prvky a závěrečný ohňostroj.
Také jsme se již počtvrté zúčastnili celorepublikové akce “Česko zpívá koledy”, která proběhla
před budovou DKMO a je pořádána ve spolupráci s Regionálním Deníkem, kdy v jeden čas
na několika místech České republiky lidé společně zpívají koledy. V roce 2016 nás doprovodila
Cimbálová muzika Olšinka a návštěvníkům jsme zdarma nabízeli domácí hrachovku.  

10.

Přehled návštěvnosti u akcí s výběrem vstupného



V letních měsících jsme díky příspěvku Města Orlová mohli rozšířit nabídku akcí v letním kině.
Jedna z nich je promítání filmů v areálu. Celkem jsme mohli zajistit 8 projekcí. Realizováno 
pak bylo z důvodu nepřízně počasí celkem 7 projekcí. Zvolili jsme jak zahraniční tituly, 
tak i české filmy a komedie.

Přehled návštěvnosti u projekcí v letním kině

Přehled průměrné návštěvnosti
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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
Duo Rozmarýn, CM Pantla, Aleš Gurecký, Duo Classic a CM Olšinka, které nepřálo počasí 
a termín jsme byli nuceni několikrát přesunout a nakonec i díky vytíženosti muzikantů, 
CM Olšinka odehrála své vystoupení v rámci adventního času při Vánočních trzích. Dvě, ryze
konzumační akce, které byly veřejnosti nabídnuty, bylo Opékání párků v letním kině. V dnešní
době a zvlášť na sídlištích nemají lidé možnost posedět u ohně, zazpívat si, opéct párky apod.
Proto jsme tuto akci naplánovali a společně se zájemci strávili příjemné podzimní odpoledne.
Další neméně úspěšnou akcí bylo “Pomartinské sele”, kdy jsme po svátku Svatého Martina, 
kdy většina gurmánů konzumuje martinskou husu, pozvali občany na grilování selete. I přes
naše očekávání a chladnější podzimní počasí nás překvapilo, kolik lidí projevilo o tuto akci 
zájem. Na akci jsme se dobře připravili, zajistili jsme velkokapacitní stany, ohřívače a podávaly
se pití jako svařák, punč a další zimní speciality. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou a určitě 
v ní budeme pokračovat.                                                                                                          .







6.2.   Kino O

Kino O funguje v Domě kultury od 22.11.2013. Promítáme pravidelně od pátku do Neděle,
kromě měsíce července, kdy je technologická pauza. Mimo plánované projekce, které se
sestavují podle aktuální nabídky distributorů, našich požadavků a požadavků veřejnosti, 
nabízíme také projekce i školám a další speciální akce, o které je čím dál větší zájem ze strany
veřejnosti. Jednalo se například o hororové soboty jako “Pálení čarodějnic” nebo “Halloween”.
Lákadlem jsou i “Narozeniny Kina”O”, kdy je promítání za zvýhodněnou cenu 50,- Kč. 

Přehled projekcí a návštěvnosti Kina O

Návštěvnost Kina O

Speciální akce v Kině O
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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 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 a reklamních 
šestihranech na Náměstí 28.října. Pro určité kampaně využíváme i městský rozhlas a spolu-
pracujeme s TV Polar. K propagaci Orlovského jarmarku jsme využili i kampaně v Radiu Orion. 
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

V roce 2016 jsme obdrželi neúčelový finanční dar od SSKA Stavební společnosti Karviná, a.s.
ve výši 5.000,- Kč a firmy TALPA zahradnické služby s.r.o. ve výši 15.000,- Kč.                      
Z účelových darů jsme obdrželi od Senátora MUDr. Radka Sušila 10.000,- Kč na akci Festival 
národnostních kultur. V rámci akce Rocktherapy 2016 na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou
nás podpořili: Meccano s.r.o. Orlová částkou 6.000,- Kč, Jan Ligus z Dolní - Lutyně částkou 
1.000,- Kč, firma Progressive Sport In částkou 2.000,- Kč a Rockshop Jagi - Jaglář částkou
2.000,- Kč.                                                                                                                                
Formou reklamy pak byli dalšími sponzoři v rámci XIV. Reprezentačního plesu města Orlová:
RPG Byty s.r.o. s částkou 5.000,- Kč a ČEZ Teplárenská a.s. s částkou 10.000,- Kč. V rámci
akce Rocktherapy 2016 pak firmy AR MEDICAL s.r.o. s částkou 9.917,36 Kč, BT Computers 
s.r.o. s částkou 4.132,23 Kč a Radio United Services s.r.o. s částkou 24.000,- Kč.                

.

 .

 .
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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 2016 byl v celkové výši: 7.536.000,- Kč
Město Orlová určilo závaznými ukazateli nakládání s těmito prostředky na hlavní činnost takto: 

Organizace hospodaří v průběhu roku s prostředky, které získává z hlavní činnosti a doplňkové
činnosti. Za sledované období 1-12/2016 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 331.342,11 Kč
(z toho z hlavní činnosti dosáhla ztráty ve výši -163.419,19 Kč, z doplňkové činnosti dosáhla
zisku ve výši +494.761,30 Kč.



9.1.  Hospodaření DKMO v roce 2016
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9.2.  Hlavní činnost
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Ztráta z hlavní činnosti ve výši 164 tis. Kč byla ovlivněna několika faktory a to hlavně tím, 
že došlo k nepředpokládaným výdajům na opravy tj. oprava výtahové plošiny a hlavně oprava 
elektrických rozvodů ve výstavní síni (havárie) ve výši 45 tis. Kč. Dále byly zakoupeny DDHM 
v OE ve výši 21 tis. Kč a DDM nekrytý příspěvky ve výši 81 tis. Kč. Také byl překročen rozpočet
na Zákonných sociálních nákladech o 105 tis. Kč z důvodu pravděpodobně špatně stanovené
kalkulace, protože na tento účet nabíhají pouze náklady organizace na stravné, které bylo
po celý rok 2016 stejné a pak čerpání fondu FKSP dle zákona. Náklady na vypořádání DPH
byly překročeny o 29 tis. Kč, tyto náklady nelze předem určit.

Nejvýznamnějšími nákladovými položkami v hlavní činnosti v roce 2016 byly služby 4.011 tis. Kč
z toho honoráře na kulturní akce dosáhly výše 1.615 tis. Kč, ostatní služby na akce tj. příprava 
a instalace výstav, ozvučení, ohňostroj, lasershow, klauni aj. dosáhly výše 746 tis. Kč. Další
významnou položkou je půjčovné film. distributorům, které dosáhlo výše 740 tis. Kč a ostatní služby
(školení, servis programů, daňový poradce, revize, dokumentace) dosáhly výše 312 tis. Kč.
Mzdové náklady pak dosáhly výše 4.071 tis. Kč, ostatní mzdové náklady na lektory, hasiče,
šatnářky, uvaděčky, správce letního kina dosáhly výše 482 tis. Kč, zákonné sociální a zdravotní
pojištění pak výše 1.422 tis. Kč. Významnou položku tvoří i odpisy a to 517 tis. Kč.

Výnosy z hlavní činnosti tvoří hlavně tržby za vstupenky na divadelní a jiná představení
a vstupenky do digitálního kina a tržby za kurzovné. Výnosy za vstupenky dosáhly výše 
899 tis. Kč, tržby za vstupenky do digitálního kina dosáhly výše 1.223 tis. Kč a kurzovné 
dosáhlo výše 280 tis. Kč. 



9.3.  Doplňková činnost
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Doplňková činnost Domu kultury města Orlové, příspěvková organizace je především tvořena
provozováním bufetu v DKMO při kulturních akcích, promítáním kina a provozem bufetu 
v Letním kině. Dále pak dlouhodobými a krátkodobými pronájmy nebytových prostor a propa-
gační činností. Doplňková činnost probíhá v souladu se zřizovací listinou. V doplňkové činnosti 
bylo dosaženo celkově zisku 450 tis. Kč, zisk z hospodaření bufetu DKMO a Letního kina je 
ve výši 143 tis. Kča  zisk z ostatní doplňkové činnosti je ve výši 307 tis. Kč.                            .
Hospodaření bufetu DKMO za období 1-12/2016 je ziskové, zisk je hlavně ovlivněn tím, že ve
výnosech jsou promítnuty opravné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za období 2013-
2015, kdy došlo k opravě sazby daně z 21% na 15%. Tato oprava předchozích let se promítla
ve výnosech ve výši 100.708,69 Kč, tzn. po odpočtu výnosů minulých let zisk za období 
1-12/2016 činí 42 tis. Kč. Podařilo se snížit velkou ztrátu z činnosti za 1.Q (kdy dne 29.2.2016
došlo k ukončení provozu Restaurace Harlekýn a zaměstnancům byly ukončeny pracovní
poměry a vyplaceno odstupné, proplaceny dovolené a byly vypořádány zásoby kuchyně).
Hostinská činnost DKMO dále pokračuje formou bufetového prodeje - provoz bufetu v areálu 
Letního kina, provoz bufetu v Domě kultury dle potřeb při jednotlivých akcích. Sezóna bufetu
v Letním kině byla ukončena k 31.10.2016 a bufet byl otevřen pouze při akcích v listopadu
a prosinci. Další sezóna bude zahájena v dubnu 2017.



9.4.  Peněžní fondy

Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace dle Zákona tvoří tyto fondy:

fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond a investiční fond

Fond odměn nebyl tvořen a byl čerpán na odměny pracovníků DKMO.                                 

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen přídělem do fondu na vrub nákladů příspěvkové
organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny. 
Čerpání se řídí rozpočtem FKSP.                                                                                            

Fond rezervní se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace. Byl
tvořen HV z roku 2014 ve výši 24.569,83 Kč a nebyl čerpán.                                                  

Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen neúčelovými a účelovými dary a čerpán využitím 
účelových darů k určeným účelům a dále využitím neúčelových darů.                                    

Fond investic byl tvořen odpisy za rok 2016 a snížen z důvodu předpisů odvodů ve výši odpisů
z převedeného majetku a zapojením investičního fondu u osvětlení vánočního stromu.         

 

 .

 .

.

 .

9.5.  Dotace a projekty

Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace obdržel:
- Neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na akci X. Festival národnostních kultur / 50.000,-Kč
- Výhru za Rocktherapy 2014 / Nadace OKD / 10.000,- Kč
- Nadační příspěvek Nadace OKD na akci Rocktherapy 2016 / 198.000,- Kč
- Nadační příspěvek Nadace OKD na Advent 2016 / 100.000,- Kč
- Nadační příspěvek Nadace ČEZ “Pomáhej pohybem” / 51.000,-Kč
- Nadační příspěvek Nadace ČEZ na zastřešení v Letním kině / 80.000,- Kč
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10.  OPRAVY A INVESTICE

11.  VÝSLEDKY Z PROVEDENÝCH KONTROL

Bylo zakoupeno LED osvětlení vánočního stromu v hodnotě 63.260,- Kč, dále akumulátorový
vysavač 5.000,- Kč, PC na recepci 10.000,- Kč, elektrické zabezpečovací zařízení do Letního
kina 13.000,- Kč, kamerový systém 7.000,- Kč, wi-fi připojení na estrádní sál 6.000,- Kč,
monitor ASUS 3.000,- Kč, vánoční strom 34.000,-, zahradní sety do Letního kina 38.000,- Kč,
2 ks velkokapacitních stanů 79.000,- Kč.                                                                                  
Byla realizována oprava výtahové plošiny a hlavně oprava elektrických rozvodů ve výstavní 
síni ve výši 45.000,- Kč.                                                                                                             

.

 .

KONTROLY

REVIZE

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 nadstaven. 
               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.

12.2.     Kontrola BOZP
24.3.     Roční prověrka BOZP
24.3.     Preventivní požární prohlídka stavu PO      

18.3.     Šikmý schodišťový výtah
18.4.     Dětské hřiště v Letním kině
6.5.       Nouzové osvětlení DKMO + Letní kino
16.5.     Hasící přístroje + hydranty, protipožární dveře, funkční vybavení dveří
27.5.     Elektrické zabezpečovací signalizace (alarm)
11.8.     Výtah v kuchyni
25.8.     Požární klapky vzduchotechniky divadelního sálu
20.9.     Deratizace
13.10.   Revize plynu
26.10.   Revize vzduchotechniky DKMO
31.10.   Revize kouřových klap
28.12.   Revize elektrospotřebičů
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ŠKOLENÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

24.1.     Školení BOZP - práce ve výškách
25.1.     Školení BOZP zaměstnanců
25.1.     Školení - životní prostředí, chemické látky a směsi odpady
25.1.     Školení řidičů - referentů
24.9.     Odborná příprava PO preventivních požárních hlídek (PPH)
24.9.     Odborná příprava PO požárního preventisty
25.9.     Školení PO vedoucích zaměstnanců
29.9.     Odborná příprava členů preventivní požární hlídky (PPH)
30.9.     Školení PO zaměstnanců ve sníženém provozu     

11.  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 2016 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  
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Zpracovala: Barbora Herdová, ředitelka DKMO p.o. 
Datum: 27.3.2017


