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VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI
Název:

SOKOLOVNA DOBRUŠKA
(dále jen „sokolovna“)

Adresa:

Opočenská 585, 518 01 Dobruška

Provozovatel:

Sportovní zařízení města Dobrušky

Odpovědná osoba:

Jan Jirák – vedoucí

Kontakt:

sokolovna@mestodobruska.cz; +420 725 106 308

Webové stránky:

www.sportdobruska.cz

1.1.VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI
Organizační složka Sportovní zařízení města Dobrušky zajišťuje (viz Zřizovací listina) svými pracovníky
provoz a provádí údržbu a běžné opravy areálu sokolovny a pronajímá prostory sokolovny v souladu
se smlouvou uzavřenou zřizovatelem (město Dobruška) s vlastníkem sokolovny (Tělocvičná jednota
Sokol Dobruška).


provádí údržbu a běžné opravy



pronajímá prostory pro sportovní a kulturní činnost
o velký a malý sál, loutková scéna, kuchyňka, jídelna, vestibul



poskytuje ubytovací služby
o turistická ubytovna (chatky – 40 lůžek, ubytovna – 30 lůžek)

2. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V PŘÍSLUŠNÉM ROCE
2.1.PROVOZ
V roce 2017 byl areál a budova sokolovny využívány především pro sportovní a kulturní činnost,
ubytování neziskovými organizacemi, školskými zařízeními a veřejností.
Činnost
 Ubytovací činnost – zásadní změnou prošel ubytovací řád, ve kterém je upravena provozní
doba. Aktuálně mohou ubytovací služby využívat zájemci od začátku dubna (ubytovna) /
května (chatky) do konce září (chatky) / října (ubytovna). Naopak od listopadu do března je
ubytovna mimo provoz. V tomto hluchém období bylo o ubytovací služby výrazně menší
zájem. Často se stávalo, že byl obsazen jeden pokoj jednou osobou, ale musela být vytápěna
velká část objektu (celé patro), jelikož staré rozvody neumožňují potřebnou regulaci.
Tím se uměle zvyšovaly náklady na spotřebu energií (teplo).
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V roce 2017 naše ubytovací zařízení využilo cca 500 hostů z celé ČR (viz graf níže). Největší
zájem o ubytování byl v letním období ze strany sportovních oddílů na vícedenní soustředění
nebo turnaje (Asociace TOM ČR – vodácké soustředění, TJ Sokol Dobruška – turnaje
v národní házené, Basket Poděbrady – basketbalové soustředění, FK Náchod – fotbalové
soustředění, KHN Litvínov – házenkářské soustředění). Dále naše služby využívali turisté,
návštěvníci a aktivní účastníci sportovních, kulturních a společenských akcí (Svatováclavské
slavnosti, Dobrušská pouť, DOBRUŠSKÁ FILMOVÁ KLAPKA, Open Air Cup, Dobruška Fest,
Dobrušský pohár). Nutno dodat, že většina našich hostů navštívila historické centrum
Dobrušky nebo sama aktivně využila nedaleké sportoviště např. Městský stadion Václava
Šperla, bazén a koupaliště.

Graf č. 1 Hosté ubytovaní v sokolovně v roce 2017 podle krajů



Sportovní činnost – jedná se především o velký a malý sál, který byl v roce 2017 využíván
zejména pro pravidelnou sportovní činnost. V dopoledních hodinách zde probíhala tělesná
výchova (ZŠ Pulická Dobruška, Podorlické vzdělávací centrum Dobruška). V odpoledních
hodinách byla kapacita obsazena tréninky sportovních oddílů a veřejností (TJ Sokol Dobruška
– národní házená; TJ Start Ohnišov – fotbal, SK Dobruška – fotbal, TK Akcent Dobruška –
tanec, Karate Dobruška – karate, Bavíme se sportem – fotbal, TJ Sokol Deštné v Orl. h. –
kondiční příprava, veřejnost – pilates, kondiční posilování, stolní tenis, fotbal).

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY, organizační složka

Stránka 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017


Kulturní činnost – k pravidelné činnosti (1x – 2x týdně) byl využíván loutkový sál, který má
pronajatý místní spolek Svět loutek. Dále v průběhu roku proběhly kulturní akce (1x ročně)
„Věneček“, 1. reprezentační ples FBC Dobruška, Dobrušské sluníčko, Sportovní karneval.

2.2.INVESTICE
V květnu 2017 proběhla JEDNORÁZOVÁ PROHLÍDKA firmou STATING s.r.o., která se zaměřila
na zmapování technického stavu objektu. Bylo zjištěno, že stav objektu lze hodnotit jako DOBRÝ,
místy NEUSPOKOJIVÝ. Po jednání s vedením TJ Sokol Dobruška se připravuje smlouva o dlouhodobé
výpůjčce a studie, která bude řešit možné budoucí využití celého objektu. Po vypracování studie
by měla začít systematická oprava nejvíce poškozených částí objektu (střecha, venkovní plášť, vnitřní
povrchy, instalace a rozvody, sociální zařízení, apod.). Výsledným stavem by měl být multifunkční
prostor pro sportovní, kulturní a společenské akce s ubytovací kapacitou. Finální stav nebude nijak
konkurovat sportovní hale v Pulicích (SH Pulice). Z výše uvedených důvodu se v roce 2017
neuskutečnila žádná větší investice.
2.3.OPRAVY A ÚDRŽBA
Z menších oprav se provedla výměna světel, montáž nových infra spínačů na chodbě u šaten, montáž
žaluzií v jídelně, úpravu bočního vstupu pro sportovce (doplnění lavic, koberců a odpadkových košů
na tříděný odpad) a částečná výměna ložního prádla za nové (polštáře, pokrývky a povlečení).
V areálu sokolovny za objektem bylo nutné odborně ošetřit 31 kusů lip srdčitých. Provedly se hlavové
řezy, zdravotní redukční řezy a byly instalovány bezpečnostní dynamické vazby za cca 55.000 Kč.
2.4.VÝZNAMNÉ AKCE V ROCE 2017


1. reprezentační ples FBC Dobruška – ples (220 účastníků / 1 den)



Dobrušské sluníčko – taneční soutěž (200 účastníků / 1 den)



Sportovní karneval – sportovní ples (300 účastníků / 1 den)



Mistrovství ČR – turnaj v národní házené (200 účastníků / 3 dny)



Věneček – závěrečný kurz tance / ples (250 účastníků / 1 den)



Asociace TOM ČR – vodácké soustředění (20 účastníků / 4 dny)



KHN Litvínov - házenkářské soustředění (40 účastníků / 8 dní)



FK Náchod – fotbalové soustředění (28 účastníků / 5 dní)



Basket Poděbrady – basketbalové soustředění (60 účastníků / 4 dny)
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3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
3.1.PŘÍJMY SOKOLOVNA
Tab. č. 1 Rozbor příjmů sokolovny za rok 2017

Graf č. 2 Porovnání příjmů sokolovny od roku 2014 (v Kč)

Pozn.: Od 1. 1. 2014 platí stále stejný ceník služeb.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA DOBRUŠKY, organizační složka

Stránka 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
3.2.VÝDAJE SOKOLOVNA
Tab. č. 2 Rozbor výdajů sokolovny za rok 2017

Pozn.: Rozpočtové údaje jsou uvedeny bez nákladů na zaměstnance.

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI
Název:

MĚSTSKÝ STADION VÁCLAVA ŠPERLA V DOBRUŠCE
(dále jen „sportovní areál“)

Adresa:

Mělčanská 118, 518 01 Dobruška

Provozovatel:

Sportovní zařízení města Dobrušky

Odpovědná osoba:

Jan Jirák – vedoucí

Kontakt:

stadion@mestodobruska.cz; +420 725 106 308

Webové stránky:

www.sportdobruska.cz

4.1.VYMEZENÍ HLAVNÍ ČINNOSTI
Organizační složka Sportovní zařízení města Dobrušky zajišťuje (viz Zřizovací listina) svými pracovníky
provoz a provádí údržbu a běžné opravy sportovního areálu (vyjma údržby a oprav, které provádějí
na základě uzavřených smluv jeho uživatelé).


provádí údržbu a běžné opravy
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provádí odbornou údržbu sportovišť (cca 38 000 m2) v souladu s Interní směrnicí
(podrobný manuál pro údržbu sportovišť) organizační složky



pronajímá prostory pro sportovní a kulturní činnost (viz mapa areálu)

5. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI V PŘÍSLUŠNÉM ROCE
5.1.PROVOZ
V roce 2017 byl sportovní areál využíván především pro sportovní a kulturní činnost neziskovými
organizacemi, školskými zařízeními a veřejností.


Sportovní a kulturní činnost – jedná se především o plochy určené pro fotbal a atletiku, které
byly využívány zejména pro pravidelnou sportovní činnost. V dopoledních hodinách zde
probíhala tělesná výchova (Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, SPŠE Dobruška,
Gymnázium Dobruška, ZŠ Pulická Dobruška). V odpoledních hodinách byla kapacita obsazena
tréninky sportovních oddílů a veřejností (SK Dobruška – fotbal, atletika, workout;
FCS Dobruška – futsal; FBC Dobruška – florbal, kondiční příprava; VK Dobruška – volejbal;
ZKO Dobruška – kynologie; veřejnost – fotbal, kondiční posilování, extrémní golf, relaxace).
Sportovní areál byl hojně využíván i v zimním období. Hřiště s umělou trávou využívalo
několik desítek fotbalových oddílu z okolí (TJ Start Ohnišov, SK Přepychy, FK Kostelec nad
Orlicí, FC Domašín, FO Křovice, TJ Sokol Lípa nad Orlicí, SK Třebechovice pod O., FC České
Meziříčí, SK Týniště nad Orlicí, TJ Spartak Opočno, TJ Sokol Libchavy, atd.). V průběhu roku
byl sportovní areál využit i pro pořádání sportovních soustředění (FK Náchod, SK Dobruška,
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Basket Poděbrady) a celorepublikových turnajů (Dobrušský pohár, Open Air Cup, Dobruška
Fest, Rampušák Cup, 2. kvalifikace Open&Woman v ultimate frisbee, McDonald's Cup).
5.2.INVESTICE
V dubnu 2017 byla dokončena 2. ETAPA DOSADBY HABROVÉ ALEJE, která nahradila alej březovou
(cca 90.000 Kč). V listopadu 2017 se povedlo dokončit OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ
S PŘÍSTAVBOU A NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (vstup do areálu, terasa u objektu s rychlým
občerstvením) celkem za 605.000 Kč. V prosinci 2017 se ve spolupráci s SK Dobruška začalo budovat
WORKOUTOVÉ CVIČIŠTĚ za cca 350.000 Kč. Z toho cca 120.000 Kč přispělo právě SK Dobruška, která
tuto částku získala z dotačního programu Podpora Kvasinsko – KK (ŠKODA AUTO). Zbylou částku
doplatilo MĚSTO DOBRUŠKA.
Připravované investiční akce pro rok 2018:


3. (závěrečná) ETAPA DOSADBY HABROVÉ ALEJE



REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU (ve spolupráci s SK Dobruška)



1. ETAPA IN-LINE DRÁHY

5.3.OPRAVY A ÚDRŽBA
Z důvodu zvýšeného provozu ve sportovním areálu, bylo důležité klást důraz na kvalitní údržbu
zejména travnatých ploch. V roce 2017 proběhla pravidelná odborná údržba (pískování, hloubkové
provzdušnění, vyčesání stařiny, hnojení, sekání, ochranné postřiky proti chorobám). Významnou
položkou byla i údržba škvárové atletické dráhy a antukových tenisových kurtů (výměna antuky).
Zejména v letním období byly vynaloženy nemalé prostředky na postřiky proti plevelu. Tento oddíl
zahrnuje i pravidelný servis strojového parku a menší stavební opravy např. oprava fasády a nátěr
střechy objektů u vjezdové brány, „převystrojení“ vodoměrné šachty, výměna zámkové dlažby
u „kolostavu“, nátěry zábradlí u hřiště s UMT apod.
5.4.VÝZNAMNÉ AKCE V ROCE 2017


Open Air Cup – florbalový turnaj (1200 účastníků / 4 dny)



Dobrušský pohár – futsalový turnaj (500 účastníků / 2 dny)



Dobruška Fest – festival outdoorových her a aktivit (300 účastníků / 2 dny)



2. kvalifikace Open&Woman v ultimate frisbee – kvalifikační turnaj na mistrovství
republiky ve frisbee ultimate (200 účastníků / 2 dny)



SK Dobruška – atletické soustředění (40 účastníků / 5 dní)



FK Náchod – fotbalové soustředění (28 účastníků / 5 dní)



McDonald's Cup – fotbalový turnaj mládeže (80 účastníků / 1 den)



Rampušák Cup – fotbalový turnaj mládeže (100 účastníků / 1 den)



AM Gnol 1. A třída dospělých – mistrovská utkání fotbalového oddílu SK Dobruška
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6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
6.1.PŘÍJMY SPORTOVNÍ AREÁL
Tab. č. 3 Rozbor příjmů sportovního areálu za rok 2017

Graf č. 3 Porovnání příjmů sportovního areálu od roku 2014 (v Kč)
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6.2.VÝDAJE MĚSTSKÝ STADION VÝCLAVA ŠPERLA
Tab. č. 4 Rozbor výdajů sportovního areálu za rok 2017

Pozn.: Rozpočtové údaje jsou uvedeny bez nákladů na zaměstnance.

V Dobrušce 31. ledna 2018

Jan Jirák
Vedoucí SZMD
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