
Hospodářská informace o společnosti
Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. 

za rok 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Sídlo: Svárov 1055, 755 01 Vsetín 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 47972114
DIČ: CZ47972114
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Oddíl C, vložka 
5321.

Předmět podnikání společnosti
• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
• provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
• pořádání výstav veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
• výuka v oblasti umění a společenského tance
• reklamní činnost a marketing
• činnost podnikatelských, finančních, organizačních ekonomických poradců 
• vydavatelské a nakladatelské činnosti
• specializovaný maloobchod
• kopírovací práce
• správa a údržba nemovitostí
• pronájem a půjčování věcí movitých

Vedení společnosti
Jednatel společnosti:  Ing. Milan Kostelník

Dozorčí rada: Mgr. Dalibor Sedláček – předseda 
Bc. Iveta Táborská - člen
Daniel Fojtů – člen

Společníci: Město Vsetín – obchodní podíl 100%
Základní kapitál: 1.806.000,- Kč – splaceno 100%

VLASTNICKÉ VZTAHY 
Město Vsetín je od 1.1.2007 vlastníkem budovy domu kultury ve Vsetíně   a s platností od
23.3.2007 se Město Vsetín stalo také jediným společníkem společnosti Dům kultury Vsetín,
spol. s r.o.
 



VZTAHY SPOLEČNOSTI K OSTATNÍM SPOLKŮM A ORGANIZACÍM

Společnost  již  několik  let  spolupracuje  s některými  subjekty  majícími  sídlo  v budovách
spravovaných společností:
TANCKLUB  Vsetín,  Loutkové  divadlo  Kohútek,  Pěvecké  sdružení  valašských  učitelek,
Orchestrální  sdružení  Vsetín,  Filmový klub ve Vsetíně,  Křesťanské  občanské  sdružení  ve
Vsetíně, Sdružení uživatelů autorských práv (SUAP).
Spolupracuje  také  s Masarykovou  veřejnou  knihovnou  Vsetín,  Střediskem  volného  času
Alcedo,  Muzeem regionu  Valašsko,  Vsetínskou  sportovní  s.r.o.  a   středními,  odbornými,
základními  a mateřskými školami  na území města Vsetín a dalšími spolky a organizacemi
působící ve Vsetíně a blízkém okolí.

HOSPODAŘENÍ, ZAMĚSTNANOST, ORGANIZACE

V kalendářním  roce  2014  zaměstnávala  společnost  v průměru  20  osob  v  zaměstnanců
v hlavním pracovním poměru. 
Účetní  agentu  a  poradenství  v této  oblasti  zabezpečuje   naší  společnosti  externí  účetní
poradce. Mzdová agenda je v plné a samostatné kompetenci společnosti. 

Společnost v roce 2014 zadala jednu podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu.
  
   Instalace klimatizace do velkého sálu II. etapa 
   Celková hodnota zakázky: 272.877,85 Kč
   Zadáno: EKONOMY KLIMA s.r.o.

Tato zakázka byla refinancována z rozpočtu města Vsetín, jako technické zhodnocení objektu.

Všechny  další  poptávky  byly  řešeny  jako  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,  kde  bylo
postupováno podle vnitřní směrnice společnosti s oslovením více dodavatelů.

Společnost obdržela v roce 2014 následující dotaci z rozpočtu města Vsetín.
Dotace je samostatně  účetně  evidována na jednotlivých střediscích a řádně  vyúčtována ve
stanoveném termínu. 

Dotace - finanční příspěvek
Smlouva o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazků veřejné služby – zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu
Výše dotace:  8.570.000 Kč.

Dotace – finanční příspěvek
Smlouva o poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města Vsetína č. 1572/2014
Výše dotace: 4.810 Kč.

Jiné dotace:
EUROPACINEMAS: 147.851,34 Kč
Zlínský kraj: 137.500,00 Kč



Úřad práce Zlínského kraje:
Dotace na zaměstnance dle uzavřené Dohody o vyhrazení společensky účelového pracovního
místa.
Výše dotace: 146.013 Kč

VÝSLEDEK   HOSPODAŘENÍ  SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2014 hospodařila se ziskem 62 tis. Kč  (po zaúčtování vyrovnávací platby
na realizaci veřejné služby ve výši 8 570 tis. Kč).   Finanční  plán předpokládal ztrátu ve výši
1 tis. Kč. 
Na opravy objektu vlastník budovy město Vsetín nevyčlenilo ve svém rozpočtu žádné účelové
prostředky.

O technickém stavu budovy a o požadavcích na opravy a údržbu budov, které ke své činnosti
užíváme,  naše společnost  pravidelně vlastníka informuje.

Společnost  si  z  celkových  100% nákladů  vygenerovala  64,4% vlastních  příjmů  ze  svého
rozpočtu. Zároveň  uhradila nájem ne bytových prostor za budovu domu  kultury a kina Vatra
ve výši 1 915 tis.. Kč.
Zákonem  stanovené  informace  o  hospodaření  společnosti  jsou  dostupné  k nahlédnutí  na
veřejném portálu  www.justice.cz ve sbírce listin.

Hospodaření ve střediscích

Středisko 90 – veřejná služby (v tis. Kč) - kultury, kino, výstavnictví

Výnosy 13 959 Z toho vyrovnávací platba:
8 570

Náklady 15 760

Zisk/ztráta - 1 800

Středisko 20 – správa a komerční služby (v tis. Kč)

Výnosy 6 637

Náklady 4 775

Zisk/ztráta    + 1 862



KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI

V roce 2014 společnost pořádala celkem 203 akcí, z toho 128 kulturních a společenských, 32
jednotlivých lekcí  kurzů  a školení (4 kurzy),  15 akcí kurzovního a obchodního charakteru
(školení a jarmarky) a 28 výstav.  

Průměrně bylo měsíčně realizováno 17 kulturních a společenských akcí, včetně vernisáží.

Kulturní akce pořádané společnosti v loňském roce navštívilo celkem 55 tis. osob. 
V porovnání s rokem 2013 o kulturní a společenské akce navštívilo o 20 ti. osob více.

28 uspořádaných výstav navštívilo 21 659 osob, z toho Galerie Stará radnice 6 199, výstavní
prostory kina Vatra 15 460 osob.  Celková  návštěvnost  výstav  oproti roku 2013 vzrostla  o
7 000 návštěvníků. Počet realizovaných výstav se oproti  loňskému roku zvýšil o 2 výstavy.

V kině  Vatra  se  uskutečnilo  celkem 698 filmových  projekcí,  z toho  34  mimořádných  (se
školním nebo alternativním obsahem). Projekce kina navštívilo 31 969 diváků s průměrným
vstupným  110,30  Kč.  V porovnání  s rokem  2013  vzrostlo  vstupné  o  0,80  Kč  z důvodu
zvyšování minimální ceny stanovené distributory filmů.  

Ing. Milan Kostelník 
ředitel a jednatel společnosti


