Sportovní klub Černošice z.s.
Výroční zpráva za rok 2017
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1. Obecné informace o organizaci
1.1.

Identifikace organizace

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:

1.2.

Sportovní klub Černošice, z.s.
Fügnerova 1244, 25228 Černošice
47005246
CZ47005246
zapsaný spolek
L 4288, vedená u Městského soudu v Praze

Členská základna

Sportovní klub Černošice evidoval na konci sledovaného období 271 členů v následující
struktuře:
Děti
Mládež
Dospělí
(do 15 let)
(od 15 do 18 let)
(nad 18 let)
Oddíl fotbalu
25
6
13
Oddíl ledního hokeje
166
12
49

1.3.

Hlavní a vedlejší činnost organizace

Sportovní klub Černošice z.s. má svoji hlavní a vedlejší činnost vymezenou stanovami.
Hlavní činností je především organizace sportu pro své členy i veřejnost. Vedlejší činností jsou
pronájem nebytových prostor a ubytovny, které spolek provozuje, aby finančně zajistil svou
činnost hlavní. Ve sledovaném období realizoval spolek svou hlavní i vedlejší činnost.

2. Struktura organizace a rozdělení do středisek
2.1.

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem Sportovního klubu Černošice,z.s. je valná hromada.
Statutárním orgánem je Výkonný výbor, dalším orgánem je kontrolní komise.
Osobou jednající za spolek je: pan Martin Jůzek, předseda výkonného výboru a výkonný ředitel
spolku.
Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace. Výkonný výbor
Sportovního klubu Černošice, z.s. měl sedm členů, kontrolní komise tři členy.
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2.2.
•
•
•

Účetní rozdělení spravovaného majetku do středisek:

Zimní stadion a ubytovna
Lední hokej a inline hokej
Kopaná

3. Zaměstnaci a spolupracovníci

Funkce

Úvazek

Období (v měsících)

Ředitel klubu

1

12

Vedoucí ZS

1

12

Asistentka ZS

1/2

12

Asistentka LH

1/3

10

Recepční 1

1/3

8

Recepční 2

1/3

8

Recepční 3

1/3

8

Uklízečka 1

1/2

12

Uklízečka 2

1/2

12

Uklízečka 3

1/2

7

Ledař 1

1

12

Ledař 2

1

12

Ledař 3

1/3

7

Ledař 4

1/3

7

Ledař 5

1/3

7

Ledař 6

1/4

7

Trenér LH

1

12

Trenér LH

1

10

Trenér LH

1

10

Trenér LH

1

8

Trenér LH

1

8

Trenér LH

1/4

7

Asistent trenéra LH

1/3

8

3

Asistent trenéra LH

1/3

8

Asistent trenéra LH

1/3

8

Asistent trenéra LH

1/4

8

Asistent trenéra LH

1/8
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4. Zimní stadion
4.1.

Zpráva o provozu a údržbě

Ve sledovaném období byla prováděna běžná údržba a drobné opravy. V době letního
provozu byla provedena repase mantinelů a opakovaná oprava střechy, výmalba dvou šaten a
nátěr na střídačkách, úprava soklu a čištění sněžné jámy. Vzhledem k opakujícímu prosakování
střechy při dešti bude třeba provést zásadní opravu, která je naplánována na duben 2018.
V měsíci říjnu došlo k poruše na kompresoru č.2. V rámci opravy byly vyměněny ventily, čepy a
vložky včetně pístu. Cena opravy 63 259,- Kč včetně DPH.

4.2.

Využití zimního stadionu

Ve sledovaném období byl ZS využíván v maximální možné míře. Četnost nájmů ledové
plochy byla tak veliká, že bylo potřeba zavést noční směny ledařů, aby zbyl čas na pravidelné
seřezávání ledu a další údržbu spojenou s přípravou ledové plochy. Komerční nájem ledové plochy
byl upřednostňován před zájmy spolku tak, aby bylo dosaženo co největšího výnosu z nájmu.

4.3.

Cena pronájmu ledové plochy (za jednu hodinu):

Všední den
7:00 - 15:00
15:00 - 23:00
po 23:00

1800 Kč/hod
2700 Kč/hod
1800 Kč/hod

víkendy a svátky:
7:00 - 23:00

2700 Kč/hod

Školy
1500 Kč/hod
Spolek Krasobrusle Černošice
smluvní ceny – dle času pronájmu
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4.4.

Náklady

V roce 2017 tj. od 1.1.2017 do 9.4.2017 a od 20.8.2017 do 31.12.2017 (233 dnů provozu)
bylo k dispozici celkem 3961 hodin ledové plochy (v čase od 7.00 hod do 24.00 hod).
Celkové náklady na provoz ledové lochy ve sledovaném období 4 231 000,-.
Náklady na jednu hodinu ledové plochy ve sledovaném období 1068,-.
Poz. Náklady jsou kalkulovány bez oprav, které mají charakter investic a bez splátek na nákup rolby.

4.5.

Využití ledové plochy podle subjektů

Subjekt

Počet hodin

SK Černošice

1215 hodin

Veřejné bruslení

176 hodin

Rekreační hokej

883 hodin

Školy

311 hodin

Spolek Krasobrusle Černošice

312 hodin

Ostatní pronájmy – Last minute

140 hodin

Okresní soutěž

58 hodin

CELKEM

3095 hodin

Nevyužité hodiny 886. V době nevyužitých hodin byla prováděna údržba ledové plochy.
Využití ledové plochy 78,2 %.

5. Ubytovna
5.1.

Ceny a využití

Ubytovna hotelového typu na zimním stadionu disponuje celkem 35 lůžky. Ubytování je
poskytováno převážně zaměstnancům stavebních firem. V menší míře sportovcům a turistům.
Cena za lůžko (včetně DPH)
1 - 3 dny
4 a více dní
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V roce 2017 bylo k dispozici celkem 12 775 lůžko-dnů.
Realizováno bylo celkem 4229 přespání (využití ubytovny 33,1%).

V letním období byla v hokejových šatnách provozována noclehárna od 15.4.2017 do
15.8.2017 s celkovou kapacitou 11 lůžek ve třech pokojích.

Cena za lůžko (včetně DPH)

173 Kč/noc

V roce 2017 bylo k dispozici celkem 1 342 lůžko-dnů.
Realizováno bylo celkem 425 přespání (využití noclehárny 32%).
Ubytovací poplatek ve výši 6 Kč je pravidelně odváděn městu. Ve sledovaném období bylo celkově
odvedeno 27 960,- Kč.

5.2.

Krátká zpráva o provozu a údržbě

Ve sledovaném období byla prováděna běžná údržba a drobné opravy. V dubnu proběhla
kompletní rekonstrukce pokoje č. 8. Na chodbě v 1. patře byla nainstalována vestavěná skříň na
prádlo.

6. Hřiště na kopanou
6.1.

Nedořešené majetkoprávní vztahy

Problematické majetkoprávní vztahy ohledně vlastnictví pozemků pod hřištěm a
klubovnou jsou stále nedořešeny. Zástupci kopané komunikují s Ministerstvem financí ČR o
bezúplatném převodu předmětných pozemků na SK.
Ve sledovaném období byla
a zázemí hřiště. Údržbu prováděli
a vlastní silou.

prováděna pravidelná údržba hrací plochy
členové oddílu kopané vlastním nákladem
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7. Využívání sportovišť

7.1.

Zimní stadion

Zimní stadion Černošice je v období provozu ledové plochy od konce srpna do začátku dubna
nepřetržitě využíván oddílem ledního hokeje SK Černošice.
Další subjekty využívající ZS:
•

Kraso brusle Černošice

•

TJ Sokol Solopisky

•

TJ Sokol Mníšek

•

Školy a školky

•

21 družstev rekreačních hokejistů

V období květen – červen, kdy byla položena plocha na inline hokej byl ZS využíván pro
letní přípravu mládežnických hokejových mužstev SK, pro tréninky a zápasy v inline hokeji a pro
tréninky rekreačních in-line hokejistů a tréninky Sokolu Radotín - Lakros.
V červenci se uskutečnily závody leteckých modelářů.

7.2.

Hřiště na kopanou

Bylo využíváno pro potřeby mládežnických i seniorských mužstev kopané SK.

8. Pronájem sportovišť a nebytových prosto

8.1.

Ledová plocha

Všichni pravidelní uživatelé ledové plochy čerpají služby na základě nájemní smlouvy,
která se uzavírá na období provozu ledové plochy tj. od 01.09 do 09.04.
Ve zbylých časech byl nabízen nájem ledové plochy veřejnosti a jednotlivým zájemcům
v režimu „last-minute“, v některých případech se slevou ze základní ceny.

8.2.

Nebytové prostory

Na zimní stadionu byly ve sledovaném období v nájmu tyto nebytové prostory:
Prostory

Výměra (m2)

Kanceláře a sklad

147 + 9

Restaurace

190

Prodejna a brusírna

14

Stánek s občerstvením

56
7

8.3.

Hřiště na kopanou

Hřiště na kopanou bylo v letním období pronajato Klubu SK Zbraslav na letní přípravu
v rozsahu cca 10 tréninkových jednotek.

9. Soutěže

9.1.

Lední hokej

1. třída ročník 2011
Nehrála stálou soutěž. Účastnila se přátelských utkání a turnajů.

2. třída ročník 2010
Do Krajské ligy přípravek měla přihlášeno jedno mužstvo. Sehrála všechny turnaje
pořádané ČSLH a navíc si organizovala přátelská utkání a účastnila se dalších turnajů.

3. třída ročník 2009
Do Krajské ligy přípravek měla přihlášena dvě mužstva. Sehrála všechny turnaje
pořádané ČSLH a navíc si organizovala přátelská utkání a účastnila se dalších turnajů. Některá
přátelská utkání byla sehrána na velkém hřišti.

4. třída ročník 2008
Do Krajské ligy přípravek měla přihlášena dvě mužstva. Sehrála všechny turnaje
pořádané ČSLH a navíc si organizovala přátelská utkání a účastnila se dalších turnajů. Od ledna
2018 sehrála v rámci soutěže pořádané ČSLH 8 utkání na velkém hřišti.

Mladší žáci
Byli přihlášeni do Ligy mladších a starších žáků. Sehráli celkem 33 soutěžních utkání a
obsadili 5 místo.

Starší žáci
Byli přihlášeni do Ligy mladších a starších žáků. Sehráli celkem 33 utkání a obsadili 10
místo.

Mladší dorost
Tým sestavený z kmenových hráčů Černošic a hostujících hráčů se účastnil Regionální
ligy Mladšího dorostu. V základní části sehrál 12 utkání a umístil se na 7 místě. V nadstavbové
části sehrál 16 utkání a umístil se na 8 místě.
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Starší dorost
Tým sestavený převážně z kmenových hráčů Černošic se účastnil Regionální ligy Staršího
dorostu. V základní části sehrál 18 utkání a umístil se na 10 místě. V nadstavbové části sehrál 15
utkání a umístil se na 5 místě.

Muži B
Přihlášen do Meziokresního přeboru Středočeského kraje. Sehrál celkem 20 soutěžních
utkání a obsadil konečné 4. místo.

Muži A
Přihlášen do Krajské ligy mužů. V základní části sehrál 22 utkání a obsadil 3 místo ve
skupině západ. V nadstavbové části se probojoval do finále a zvítězil v soutěži. Do kvalifikace o
Druhou národní ligu nenastoupil. Důvodem je nedostatek financí na vyšší soutěž a
neslučitelnost vyšší soutěže se sportovními cíli a celkovou filosofií klubu.

9.2.

Inline

Do soutěží ČAIH byly přihlášeny:
Přípravka

3. místo a účast na finálovém turnaji

Mladší žáci

4. místo

Starší žáci

4. místo

Junioři

6. místo

Muži B

6. místo v 1. lize

Muži A

2. místo v Extralize

9.3.

Kopaná

Muži A je přihlášeno v soutěži 4. třída okresního přeboru – Praha západ. V sezoně
2016/2017 obsadilo 3. místo, v podzimní části soutěže v sezoně 2017/2018 se umístilo na 2. místě
a kvalifikovalo se do meziokresního přeboru pro jarní část soutěže.
Dorost je přihlášen v soutěži Okresní přebor dorostu Prahy-západ kde v sezoně 2016/2017
skončilo na 8. místě.
Starší přípravka je v soutěži přípravek od září 2017. V současné chvíli je na 5. místě.
Mladší přípravka pouze trénuje a hraje přátelská utkání. V soutěži není přihlášena.
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10.

Pořádané akce

Ve sledovaném období bylo pravidelně s finanční podporou města Černošice pořádáno
veřejné bruslení.
Karneval

12. března

Zabíjačka

2. prosince

Dětská olympiáda

5. a 6. dubna

Náborová akce „Pojď hrát hokej“

19. září

Turnaj Bratří Kobranovových

19. března až 9. dubna

Turnaj Hospoda cup

31. března

Závody v krasobruslení

1. dubna

2 turnaje škol v minihokeji

11.

Investice

Ve sledovaném období byly realizovány následující investice:
•

Kompletní rekonstrukce ohřevu TUV včetně přípravy pro solární předehřev a elektronické
regulace. Celkový náklad 910 857,- kč včetně DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ze
Středočeského kraje ve výši 88 000,- kč.

•

Nákup transformátoru o firmy ČEZ. Celková cena 313 243,- kč včetně DPH. Na tuto akci
poskytlo město Černošice mimořádnou podporu ve výši 81 040,- kč.

12.
•
•
•

Připravené a připravované projekty

Výstavba šaten a tělocvičny
Výstavba klubovny a nové kanceláře
Solární předehřev TUV
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13.

Hospodaření organizace

Sportovní klub Černošice v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských
příspěvků, dotací a z vedlejší hospodářské činnosti. Organizace ve sledovaném období dosáhla
výsledku hospodaření + 46.254,- Kč. Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené
období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
v následujícím období. Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období
jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy.

14.

Závěr

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Jednotlivé
kapitoly výroční zprávy byly předmětem jednání na valné hromadě spolku pořádané dne
5.4.2018. Tato výroční zpráva byla valnou hromadou přijata.

Příloha č. 1 – Rozvaha 2017
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 2017

Sestavil:

Martin Jůzek

Kontroloval:

Michal Kovařík

Dne:

15.3.2018

Tato výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou spolku dne 5. dubna 2018
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