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1 Plnění úkolů KZOJ, p.o.
1.1 Základní údaje
Název:

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
(dále jen KZOJ)

Sídlo:

Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ:

73184560

DIČ:

CZ73184560

Důvod založení:

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

Datum založení:

k 01. 01. 2003 na dobu neurčitou

Způsob založení:

rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih byla
usnesením č. 23/3 ze dne 19. 12. 2002 schválena zřizovací listina
příspěvkové organizace a usnesením č. 781/17 ze dne 25. 06. 2009
schválena změna zřizovací listiny příspěvkové organizace a její úplné
znění.

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Hlavní poslání:

plnění funkce místního kulturního zařízení

Statutární orgán:

Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LLM. do 5.12. 2019
Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA od 6. 12. 2019

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu:

94-1621460207/0100

Datum zápisu:

KZOJ byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Ostravě dne 05. 06. 2003, oddíl Pr, vložka 590

Užívané prostory:

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka
Kino LUNA, Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh
Komorní klub, Velflíkova 285/8, Ostrava-Hrabůvka

Internetové stránky: www.kzoj.cz, www.kulturajih.cz
Telefon:

596 739 107

Adresa e-podatelny: info@kzoj.cz
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1.2 Historický vývoj
2002 Organizační složka Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih s názvem Obvodní kulturní
středisko slučovala činnosti v objektech KD Ostrava-Hrabůvka a KD Odra OstravaVýškovice. Od 01. 11. 2002 bylo do této Organizační složky začleněno také Kino LUNA
v Ostravě-Zábřehu.
2003 Rozhodnutím Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih byla k 01. 01. 2003
založena samostatná právnická osoba s názvem Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
příspěvková organizace. V tomto roce mělo KZOJ sídlo v objektu KD Odra
v Ostravě-Výškovicích. Objekt KD v Ostravě-Hrabůvce procházel rozsáhlou
rekonstrukcí. Část pohybových a jazykových kurzů v Ostravě-Hrabůvce byla
zachována v jednom z pavilonů mateřské školy na ul. A. Kučery. V Kině LUNA bylo
rekonstruováno sociálního zařízení, které bylo již 35 let staré a nevyhovovalo
hygienickým požadavkům a odvrácena hrozba uzavření kina.
2004 K 01. 04. 2004 bylo slavnostně otevřeno nové sídlo KZOJ, zrekonstruovaný objekt KD
Ostrava-Hrabůvka s novým názvem Kulturní dům K-TRIO. Součástí KD K-TRIO je
také Restaurace K-TRIO a své sídlo tady získala také pobočka Knihovny města
Ostravy, příspěvkové organizace. Současně byl ukončen provoz KZOJ v objektu
mateřské školy na ul. A. Kučery. V souvislosti s provozováním restaurační činnosti
a poskytováním krátkodobých pronájmů se KZOJ stalo k 01. 11. 2004 plátcem DPH.
2005 První rok činnosti v objektu KD K-TRIO. KZOJ se zaměřuje na velké venkovní akce
– Oslava narozenin K-TRIA, Den dětí, Rozsvícení Vánočního stromu. Byla připravena
nová nabídka kurzů a vzdělávací činnosti, klubové večery, mezinárodní festival
Ostravský koníček, Fórum kultura aj. Kino LUNA bylo pro zkvalitnění filmového zážitku
vybaveno novým digitálním procesorem DOLBY Digital.
2006 Upevnění pozice na trhu v oblasti poskytování kulturních programů a vzdělávacích
činností. Rozvoj výstavní činnosti v KZOJ – Galerie na schodech, Galerie K-TRIO.
Významné místo v činnosti zaujímala také festivalová soutěž žákovských webových
a multimediálních prezentací s názvem www.COMP-OST.cz. V rámci oprav v Kině
LUNA byla v tomto roce pořízena nová opona. Zřizovatel zajistil opravu střechy
a části stropu v kinosále.
2007 Rok personálních a organizačních změn. V květnu 2007 na vlastní žádost odešla po
5 letech z pozice ředitelky Mgr. Darina Daňková, kterou k 01. 08. 2007 vystřídala Ing.
Sylva Kocurová. Významnou organizační změnou bylo ukončení dlouholeté činnosti
KZOJ v objektu KD ODRA ve Výškovicích k 31. 12. 2007 z důvodu špatného
technického stavu budovy i okolí. Kino LUNA jsme v tomto roce vybavili novým
projekčním plátnem. Zřizovatel zajistil dokončení opravy stropu v kinosále.
2008 Důležitou skutečností pro KZOJ bylo schválení nového úplného znění zřizovací listiny
s účinností od 01. 01. 2008, ve které dochází zejména k úpravě doplňkových činností
KZOJ. V lednu byl KZOJ předán k provozování činnosti nově zrekonstruovaný
Komorní klub v Jubilejní kolonii v Ostravě-Hrabůvce. Díky této skutečnosti jsme mohli
doplnit programovou nabídku o nové dramaturgické linie - vážnou hudbu a cestopisné
přednášky a významně rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit. V tomto roce proběhl také
druhý ročník soutěžního festivalu www.COMP-OST.cz.
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2009 Rok investic pro zlepšení služeb návštěvníkům a do vybavenosti a úprav interiérů
našich objektů. Z mnohých například rozšíření systém pro prodej vstupenek
zavedením možnosti on-line rezervací, zakoupení nové průmyslové pračky, estetizace
průčelí a foyerů Kina LUNA i prostor restaurace K-TRIO. Zavedení nové dramaturgické
linie jazzových koncertů. V lednu byl pro žáky ZŠ připraven nový projekt seznamující
s jednotlivými řemeslnými obory - Řemeslo má zlaté dno. V září byl ve spolupráci
s dalším subjektem pořádán první ročník velmi úspěšné dvoudenní venkovní akce
- Svatováclavské slavnosti piva.
2010 V září jsme učinili strategický krok pro zajištění dlouhodobé existence Kina LUNA.
Kino LUNA bylo digitalizováno (včetně zavedení 3D projekce) a stalo se tak po
dlouhých letech opět premiérovým kinem. Období roku 2010 bylo obdobím
obezřetného a úsporného fungování organizace. Hlavní prioritou bylo udržení
vyrovnaného hospodaření KZOJ současně se snahou o zachování pestré kulturní
nabídky. Pokračovaly úspěšné aktivity kultury v ulicích - Svatováclavské slavnosti piva,
Mikulášská neděle s rozsvícením vánočního stromu a také festivaly a projekty
- 3. ročník festivalu COMP-OST.cz a 2. ročník soutěže Řemeslo má zlaté dno.
Novinkou roku 2010 byla sportovně poznávací akce Plavba po řece Odře.
2011 Rok 2011 byl pro KZOJ dalším rokem obezřetného a úsporného fungování organizace.
Z realizovaných akcí a projektů byly nejvýznamnější již tradiční soutěž pro žáky ZŠ
Řemeslo má zlaté dno, Den dětí, Festival patchworku a Svatováclavské slavnosti piva,
které měly díky příznivému počasí mimořádně vysokou návštěvnost. Novinkou roku
2011 byla série Adventních koncertů a sportovně relaxační výlety do širšího okolí
Ostravy. V září jsme spustili zdařilou novou verzi webových stránek www.kzoj.cz. Na
konci roku jsme připravili k zahájení provozu elektronickou vstupenku, díky které si
naši návštěvníci mohou na akce KZOJ vstupenku vybrat, zaplatit a vytisknout doma
u svých počítačů. Pro zlepšení prostředí v KD K-TRIO jsme zakoupili čistící podlahový
stroj.
2012 V roce 2012 jsme se intenzivně věnovali přípravným pracím pro modernizaci Kina
LUNA. Z důvodu mimořádného zájmu základních škol jsme rozšířili projekt „Řemeslo
má zlaté dno“ na dvoudenní akci. Kvalitu a úspěšnost tohoto projektu ocenila Nadace
OKD cenou za Projekt roku 2012 v kategorii Pro radost. Pro školy jsme připravili také
4. ročník festivalu COMP-OST. S cílem zlepšení zapojení seniorů do aktivního života
jsme připravili nový dlouhodobý projekt Otevřený kruh. V Komorním klubu jsme
představili naši autorskou výstavu mapující historii unikátní městské části Jubilejní
kolonie, na kterou jsme navázali komentovanými vycházkami za architektonickými
zajímavostmi obvodu.
2013

Nejvýznamnější událostí roku 2013 byla modernizace hlediště kinosálu Kina LUNA
realizovaná v období 02-03/13. Opravena byla také pokladna kina a světelná rampa
kinosálu. V jarním období byly ve vnitrobloku Kina LUNA a v přilehlé budově
developerem zahájeny práce na vestavbě komerčního objektu. Dokončení
developerských stavebních prací, které silně negativně ovlivňují provoz kina, vzhled
budovy i jejího okolí se, bohužel, stále oddaluje. V 11/13 byl zřizovatelem zahájen
projekt modernizace a zateplení fasády Kina LUNA, který byl pro nepříznivé počasí
pozastaven. Koordinace všech těchto projektů s provozem kina, se snahou
o zachování standardu diváckého komfortu, je velmi náročná. V KD K-TRIO jsme
v roce 2013 provedli interiérové úpravy a estetizaci prostoru Restaurace K-TRIO
a Café baru, v Komorním klubu jsme realizovali celkové malování všech prostor.
I v tomto roce jsme pořádali dvoudenní soutěžní projekt pro ZŠ Řemeslo má zlaté dno,
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pro seniory projekt Otevřený kruh. Nově jsme připravili projekt Média, komunikace
a kreativita, který je zaměřen na rozvoj komunikace a dovedností
v oblasti nových médií, dále sérií letních táborových ohňů v Bělském lese, týdenní
cyklus Léto pro seniory a také Vánoční koncert v kostele v Ostravě-Hrabůvce.
2014

I v tomto roce pokračovaly práce na modernizaci Kina LUNA. V létě byly zřizovatelem
dokončeny práce na opravě a zateplení fasády kina. Na fasádu budovy byla umístěna
nová světelná loga kina. Také developer dokončil vestavbu komerčního objektu za
kinem. Od října byla zřizovatelem zahájena další etapa modernizace kina
– rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor, kdy dojde k rekonstrukci a rozšíření
sociálního zařízení, vybudování bezbariérového sociálního zařízení, GO rozvodů
vody, ÚT a elektrorozvodů ve vestibulu kina, instalaci zabezpečovací a požární
signalizace, vybudování občerstvení pro návštěvníky (kavárna) a rekonstrukce zázemí
pro účinkující. Z našich mnoha akcí a projektů byly nejvýznamnější již tradiční soutěž
pro žáky Řemeslo má zlaté dno a dvoudenní venkovní akce Svatováclavské slavnosti.

2015 V tomto roce bylo po dokončení modernizace vestibulu znovu otevřeno Kino Luna
a pro ještě komfortnější nabídku služeb jsme uvedli do provozu Café Luna, kde si
mohou jak návštěvníci kina, tak i jen náhodní kolemjdoucí zpříjemnit den posezením
v krásném prostředí kavárny a v hezkém počasí i na venkovní zahrádce. Další
významnou událostí byla realizace Slavností obvodu Ostrava – Jih, konaných v měsíci
červnu 2015, jednalo se o dvoudenní akci, která se setkala s pozitivním ohlasem
obyvatelstva. Dále došlo k rozšíření programové nabídky o další žánry z oblasti
worldmusic a alternativní hudební scény.
2016

Rok byl ve znamení statutárního kolotoče, v lednu byla odvolána Radou obvodu
Ostrava-Jih z postu ředitelky Ing. Sylva Kocurová, celý půlrok řídil organizaci dočasný
ředitel Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., od 1. 7. je ve vedení Ing. Renáta Valerie Nešporek,
Ph.D., MBA. I přes popsanou nestabilitu proběhla celá řada akcí tradičních i nových,
pro které je typická vysoká návštěvnost jako signál, že poslání organizace je více než
naplňováno. Další novinkou roku bylo v měsíci září zprovoznění bufetu Zlatá Rybka
v budově B úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih s cílem zajistit stravování
zaměstnanců a návštěvníků úřadu.

2017

Organizace pokračuje v naplňování hodnot – profesionalita, komunikace a dobrá
nálada, které sdílí jak uvnitř, tak navenek se svými klienty. Smyslem je především
zkvalitňování veškerých probíhajících procesů a aktivit. Byla posílena podniková
kultura. Bufet Zlatá rybka ukončil svou činnost na základě dohody se zřizovatelem.
Zájem klientů o akce jak v interních prostorách i externím prostředí je vysoký, což více
než dokládá smysl existence zařízení.

2018

Úspěšný rok. Organizace získala druhé místo v soutěži Cena hejtmana za
společenskou odpovědnost za rok 2017, a tím dokázala, že naplňuje nastavenou
strategii. Významným počinem bylo otevření pobočky Senior pointu v prostorách
Komorního klubu a rozšíření hlavní činnosti.

2019 Rok ve znamení ocenění: KZOJ získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost,
Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný
sektor – malá organizace („společensky odpovědná organizace II. stupně“), platinové
ocenění School Friendly v kategorii „Společný projekt“, který uděluje Sdružení pro
rozvoj MS kraje. Byl vytvořen nový vizuální styl organizace, nové logo a nové webové
stránky. V závěru roku došlo k výměně na ředitele organizace. Ing. Renata Valerie
Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M byla odvolána v prosinci radou městského obvodu
Stránka 4 z 29

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

Ostrava-Jih. Na post ředitelky byla jmenována Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA, a to do
doby jmenování nového ředitele.

1.3 Hlavní činnost KZOJ
KZOJ provozuje k 31. 12. 2019 svou činnost v objektech:




Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka;
Kino LUNA, Výškovická 2651/113, Ostrava-Zábřeh;
Komorní klub, Velflíkova 285/8, Ostrava-Hrabůvka.

Hlavním úkolem KZOJ je péče o vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy
a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Jde
zejména o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných
kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a výchovných aktivit pro občany všech
věkových kategorií.
Dlouhodobý cíl:




uspokojení kulturních a společenských potřeb občanů obvodu Ostrava-Jih a města
Ostravy;
zviditelnění obvodu Ostrava-Jih nejen ve městě Ostravě, ale i v celém regionu;
vytváření prostoru pro zapojení místních osobností, amatérských umělců a souborů,
škol, sdružení, spolků aj. do kulturního a společenského dění obvodu Ostrava-Jih i
města Ostravy.

Dlouhodobé cíle hlavní činnosti jsou naplňovány prostřednictvím kulturních aktivit, výstavní
činnosti, vzdělávacích aktivit, činnosti Kina LUNA, spoluprací s dalšími subjekty a také vlastní
propagací a reklamní činností.

1.1.1 Kulturní aktivity
Pořady pro děti a mládež
Počet pořadů 24, počet návštěvníků 3.000, tržby 185 tis. Kč.
Velkou část z nabídky akcí v Kulturním zařízení Ostrava-Jih tvoří u našich návštěvníků velmi
oblíbené pořady pro děti. Základ tvoří pohádková divadelní představení, která pravidelně
pořádáme v KD K-TRIO. V letošním roce jsme spolupracovali s divadelními společnostmi
nejen z Ostravska, ale i z celé republiky, a diváci tak mohli porovnávat uměleckou úroveň
jednotlivých souborů. Uvedli jsme tato představení:








Plaváček
Maxipes Fík
Na kouzelném paloučku
O Budulínkovi
Jak se Lotynka napravila
O čarodějné krčmě
O kouzelném semínku
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O zdravých zoubkách
Peklo s ježibabou
Pověsti české aneb pohádky pod Řípem
Masopustní pohádka
Veselá pouť

Základní nabídku pořadů pro děti doplňují tematické zábavné pořady a karnevaly. V tomto
roce jsme připravili:





Jarní karneval
Mikulášská neděle (2 pořady)
Pohádkový karneval
Halloween s Hopsalínem

V prázdninovém období jsme realizovali jednodenní výlety pro děti. Jejich program byl
přizpůsoben věku a schopnostem dětí, které se tak mohou přesvědčit, že i v Ostravě a jejím
okolí lze prožít zajímavé prázdniny.

Naši nabídku individuálních programů pro děti a mládež doplňuje nabídka kulturních pořadů
pro školy. V této oblasti jsou u nás nejvyhledávanější karnevaly pro mateřské školy.




Karnevaly pro mateřské školy
Divadelní představení pro školy
Zvonek zvoní aneb Škola končí (komponovaný pořad na závěr školního roku) – 2
představení

Pořady pro dospělé
Počet pořadů 89, počet diváků 6.870, tržby 672 tis. Kč.
V roce 2019 jsme pro naše diváky v KD K-TRIO a v Komorním klubu uspořádali tyto koncerty:
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Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc
Kryloviny
Luboš Pospíšil & 5P
Merta, Hrubý, Fencl
Miroslav Kemel
Pavlína Jíšová – písničky s kytarou
Roman Dragoun

Své návštěvníky má i Komorní klub, a to zejména v oblasti vážné hudby. Připravili jsme:










Cyklus adventních koncertů – 4 představení
Filmové a muzikálové melodie – housle, flétna, klavír, zpěv (filmové a muzikálové hity)
Operetní a muzikálové melodie – klavír, zpěv (E. Kálmán, C. Porter, A. L. Webber,
C. M. Schönberg, K. Svoboda, aj…)
Písničky z divadelního jeviště – zpěv Jaroslav Beneš (divadelní hity od 60. let
po současnost)
Vánoční koncert v Kostele Panny Marie, královny posvátného růžence v OstravěHrabůvce
Večer španělských a jihoamerických rytmů a melodií – flétna a kytara (G. Farrauto,
A. Piazzolla, J. de Azpiazu, I. Albéniz, C. Machado, M. D. Pujol)
Zahajovací koncert – Moravský komorní sbor (V. Miškinis, A. Dvořák, J. Swider,
K. Nystedt, L. Janáček, O. Gjeilo)
Zlatá léta šedesátá – zpěv Jaroslav Beneš (písně z 60. let a počátku 70. let)
Zvukomalba mořského vánku – flétna, kytara (D. Cimarosa, J. Rodrigo, M. Andronikou,
P. Sancan, A. Freire, C. Reinecke, M. D. Pujol)

Do linie bluesových a jazzových koncertů v Komorním klubu jsme zařadili také vyhledávané
interprety ze zahraničí:
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Alba Plano Quartet
Arias songs and Ella
Ben Poole Trio
Crystal Monee Hall
Dirty Deep
Elles Bailey Blues Band
Jennifer Kamikazi Trio
Luciana Pires
Matt Long Trio
Rainbreakers

V této společenské sezóně jsme uvedli i divadelní představení a pro velký divácký ohlas
plánujeme v této činnosti pokračovat a nabídnout divákům další představení:







Ani za milion
Bláznovy zápisky
Dialog dvou světů (komponované pásmo)
Čtení ke kafi (scénické čtení)
NEBE?
Tchyně na zabití

Mezi velice úspěšné pořady pro dospělé patří programy společenské zábavy. Jedná se o:







Divoké kočky – travesti show
Ples hitů – přilákal především návštěvníky, kteří si rádi zatančí na diskotékové hity z 80.
let
Silvestr – společenské ukončení roku v KD K-TRIO
Nedělní taneční večery – těší se stále velké oblibě a jsou určeny pro příznivce
společenského tance. Příjemným překvapením zde jsou i návštěvníci do 30 let, kteří si
také rádi přijdou zatančit klasické společenské tance. Zpestřením pravidelných
tanečních večerů jsou Taneční večery PLUS a Štěpánská zábava.
Valašský bál – tradiční nejen krojovaný ples

Další oblastí pořadů připravovaných v Komorním klubu jsou cestovatelské besedy. V roce
2019 proběhly tyto přednášky:





Apuseni – Pastoále rumunského krasu
Koloběžkou po Asii
Magicky Tian Shan – Kyrgystan
Tajemná Bretaň

Kultura v ulicích
Počet pořadů 11, odhad počtu 35 tis. návštěvníků, tržby 0 Kč.
Venkovní akce v dramaturgické linii ‚kultura v ulicích‘ jsou pro občany a návštěvníky obvodu
velice atraktivní, a pokud nejsou ovlivněny výraznou nepřízní počasí, jsou vždy hojně
navštíveny. Tyto aktivity jsou organizačně náročné na přípravu i vlastní realizaci a představují
také finanční zátěž KZOJ, protože zde nevybíráme vstupné. I v tomto roce jsme při realizaci
těchto akcí nezůstali jen v bezprostředním okolí KD K-TRIO, ale rozšířili jsme svou působnost
i na další místa obvodu.

Stránka 8 z 29

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019



Slavnosti obvodu Ostrava-Jih jsou největší stěžejní venkovní akcí, kterou Kulturní
zařízení Ostrava-Jih připravuje pod záštitou ÚMOb Ostrava-Jih. Akce se konala na
sportovním hřišti vedle Vodního světa Ostrava-Jih. Pořádání kladlo na Kulturní zařízení
Ostrava-Jih
mimořádně
velké
nároky
jak
po
stránce
organizační
a personální, tak i po stránce finanční. Do areálu hřiště se podařilo přilákat téměř
12 000 návštěvníků, kteří měli možnost poslechnout si umělce a hudební skupiny jako
například Lucie Bílá, Xindl X, Janek Ledecký, Lukáš Pavlásek, Naty Hrychová,
Hellband a další. Bohatý byl také doprovodný program – vystoupení místních škol a
spolků, Fit Park, Light show, Hopsalín pro děti, pouťové atrakce a další. Občerstvit se
mohli u mnoha prodejců s nabídkou více i méně tradičních pouťových pokrmů
a nápojů.



Stavění májky – letos jsme opět v našem obvodu ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu a s Městskými lesy Ostrava postavili u KD
KTRIO klasickou lidovou májku. Doprovodným programem této akční podívané byly
kapely, soutěže s klaunem Hopsalínem a také účast dětského folklórního souboru.



Letní kino – další příjemnou akcí je promítání filmů pod širým nebem, letos se konalo
na sportovním hřišti vedle Vodního světa Ostrava-Jih a diváci mohli zhlédnout
atraktivní filmové tituly (Bohemian Rhapsody, Ženy v běhu, Jak vycvičit draka 3).



Posezení u táboráku – jelikož nám letos počasí přálo, mohli jsme uspořádat všechny
tři předem domluvené táboráky. Akce se vydařily a návštěvníci si mohli zazpívat
písničky ostravských písničkářů a posedět u táboráku.



Svatováclavské slavnosti piva – společně se Zámkem Zábřeh jsme realizovali
nesoutěžní degustační přehlídku minipivovarů, která se konala v atraktivním prostředí
Zámku Z8břeh a jeho blízkém okolí a měla obrovský úspěch. Kulturní zařízení OstravaStránka 9 z 29
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Jih zajišťovalo akci po stránce organizační a programové, včetně kompletního
technického vybavení a propagace. Zámek Zábřeh poskytl pro akci své prostory
a zajistil akci po stránce přehlídky minipivovarů a po stránce gastronomické.
Návštěvníci měli možnost ochutnat pivo z minipivovarů, kterou si zpestřili doprovodným
programem. Na hlavním pódiu se vystřídali Tata Bojs, Michal Ambrož
& Hudba Praha, Abraxas, Ready Kirken, AC/DC revival, Lucie revival a Four Band.
Atraktivní programovou částí byl příjezd svatého Václava s družinou a dále vstupy
historických kejklířů, tanečnic, šermířů a dalších zámeckých obyvatel. Svatováclavské
slavnosti piva se díky svému formátu, zacílení, obsahu i atraktivnímu prostředí řadí
k významným gastro-kulturním akcím na Ostravsku.


Broučkiáda – Listopadový průvod světýlek pod názvem Broučkiáda se opětovně těšil
velkému zájmu malých i velkých diváků. První část programu probíhá před KD K.-TRIO,
kde měli malí i velcí návštěvníci možnost zúčastnit se zábavné show s klaunem
Hopsalínem, tvůrčí dílny a různých soutěží. V druhé části programu procházel průvod
městskou částí obvodu Ostrava-Jih. Na závěr akce bylo pro návštěvníky připravené
překvapení v podobě ohňostroje.



Rozsvícení vánočního stromu – velké oblibě se těší akce rozsvícení vánočního
stromu. Adventní neděli si k nám nepřicházejí užít jen děti, ale také dospělí.
Doprovodný program, který proběhl na ploše u KD K-TRIO, byl završen slavnostním
rozsvícením vánočního stromu.

1.1.2 Výstavní činnost
Výstavní činnost rozvíjíme ve všech objektech Kulturního zařízení Ostrava-Jih. Největší část
výstavní činnosti připadá na Galerii K-TRIO. Nachází se v KD K-TRIO a za dobu svého
působení si vydobyla dobré jméno mezi ostravskými umělci i školami. Dalším výstavním
prostorem v KD K-TRIO je Restaurace K-TRIO, kde vystavené výtvarné práce velmi vkusně
dotvářejí atmosféru prostředí restaurace.
Dalším neméně významným místem je Komorní klub, který svojí architekturou
a reprezentativním prostředím doslova vybízí k prezentaci uměleckých děl.
V průběhu roku 2019 byly uskutečněny tyto výstavy:












Sto let Československa
Společné začátky – společná výstava
Tančící barvy
Banát
Obrázky z Hamaky
Svět ve dvojrozměrném prostoru
Folklór bez hranic
Malujeme pro radost
Od žen k nebesům
Od odhodlání k tvořivosti III.
Zastavení v předvánočním čase
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Dále nabízíme možnost mateřským školám a školním družinám vystavovat práce dětí na
propagačních panelech.
V Komorním klubu je instalována stálá expozice „Jubilejní kolonie 1921–2012“. V prostorách
klubu jsou také vystavovány menší umělecké objekty (kovářské, keramické, dřevěné
či šamotové plastiky a objekty).

1.1.3 Vzdělávací aktivity
Vzdělávací aktivity realizujeme formou cyklických kurzovních činností, seminářů a přednášek.
Druhou formou realizace vzdělávacích aktivit jsou festivaly, akce a projekty větších formátů.
Většina aktivit z této oblasti je realizována až po úspěšném získání dotace či finančního daru
na pokrytí nutných nákladů nebo po zajištění stabilního organizačního partnera. V roce 2019
jsme získali finanční příspěvek od statutárního města Ostravy na projekty Otevřený kruh
a Média, komunikace a kreativita. S finanční podporou Moravskoslezského kraje jsme
organizovali celoroční pohybové aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života
s důrazem na podporu jejich fyzické a zdravotní kondice i relaxace - Zdravě v hlavě a dále
projekt Pohybem ke zdraví. Na projekt Kdo zná a umí, ten si píská a Řemeslo má zlaté dno
jsme získali finanční dar od společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Nedochází tudíž k
neúměrnému zatěžování rozpočtu KZOJ.
Kurzovní činnost, semináře, přednášky
Počet akcí 208, počet klientů 2.934, tržby 1.365 tis. Kč.
V roce 2019 jsme návštěvníkům KZOJ připravili bohatou a různorodou nabídku jednorázových
aktivit, které jsou pro klienty cenově zajímavější a nevyžadují dlouhodobý časový závazek.
Zaměřili jsme se ale i na klienty, kteří u nás vyhledávají dlouhodobé kurzy zejména se
zaměřením na pohybové aktivity. Sestavili jsme atraktivní, široce zaměřenou nabídku od
pohybově dynamických až po relaxačně laděné kurzy. Díky zajímavé nabídce se nám podařilo
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zvýšit počet klientů v pohybově relaxačních kurzech i v kurzech zaměřených na zlepšení
zdravotní kondice.

Nově jsme se zaměřili i na maminky na mateřské dovolené a nabízíme pravidelné Cvičení pro
maminky s dětmi, kde hravou formou podporujeme psychomotorický vývoj dítěte a vytváříme
příjemné prostředí pro první sociální kontakt dětí ještě před jejich zařazením do mateřské
školy.
V oblasti vzdělávacích seminářů a přednášek se nám podařilo realizovat řadu zajímavých
aktivit veřejností velmi kladně hodnocených. Například navazující přednášky Pod babiččinou
loktuší zaměřené na tradiční regionální zvyky a oživení minulých tradic. Semináře zacílené na
zlepšení zdravotního stavu, například Energie reiki jako součást života, Harmonizace čaker,
Chi-kung-léčebný systém cvičení, Pranajama-dechové techniky pro jogíny i ne jogíny
a také semináře podporující kreativitu a vzdělávání Od mandaly k automatické kresbě,
Andělský seminář, Numerologie a tarot, Astrologický tarot.
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Festivaly, projekty

Počet akcí 29, návštěvnost 2.719, tržby 185 tis. Kč.
V oblasti festivalů, projektů a jednorázových aktivit se nám daří držet vysokou úroveň i zájem
veřejnosti, a i zde jsme úspěšní v žádostech o finanční podporu (statutární město Ostrava,
Moravskoslezský kraj, společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.).
V roce 2019 jsme za podpory statutárního města Ostrava úspěšně realizovali autorský projekt
Média, komunikace, kreativita. Žáci, studenti i pedagogové, které spojují společné zájmy,
aktivity a dovednosti, se setkali s odborníky z praxe, moderátory, tvůrci webových prezentací,
kameramany, fotografy, grafiky. Odborně zaměřené workshopy jim ukázaly, jak prezentovat
vlastní myšlenky a zájmy pomocí nejmodernějších technologií. Záměrem mediálních
workshopů je vytvoření platformy pro rozvoj a podporu volnočasové tvořivé činnosti s využitím
médií i počítačových technologií.
Naší již tradiční a úspěšnou akcí je autorský interaktivní soutěžní projekt pro žáky základních
a středních odborných škol Kdo zná a umí, ten si píská a Řemeslo má zlaté dno. Velký
zájem o tento projekt je na základních školách, ale vítají ho také střední odborné školy, kterým
pomáhá získat nové učně a studenty do řemeslných a technických oborů, které trpí
dlouhodobě nízkým zájmem žáků o tento typ vzdělávání. Projekty jsme realizovali za finanční
podpory společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
Mezi další zajímavé akce KZOJ patří Festival patchworku, který je veřejností vyhledávaný
a stal se pro řadu občanů již tradičně navštěvovanou podzimní akcí. O jeho popularitě svědčí
i stabilní počet návštěvníků.
Pro občany seniorského věku se nám opět podařilo získat dotaci statutárního města Ostravy
na celoroční projekt Otevřený kruh, který se zaměřuje na zkvalitnění života občanů
v městském obvodě Ostrava-Jih. Seniorům vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci
s důrazem na potlačení anonymního života v sídlištním prostředí. Poskytnutím celoročního
programu vzdělávacích, relaxačních i pohybových aktivit přispíváme k dobré fyzické i mentální
kondice seniorů a podporujeme „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti.
Vytvořením komunitního prostředí podporujeme sociální vazby s důrazem na vzájemnou
podporu seniorů i mezigenerační dialog a zmírňujeme emociální stres vyvolaný změnou
životního stylu po odchodu do důchodu.
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Vytvoření členské databáze projektu Otevřený kruh umožňuje pravidelné rozesílání informací
o aktivitách pro seniory pomocí SMS zpráv a vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci.
Registrovanými členy Otevřeného kruhu se k 19. 11. 2019 stalo 293 seniorů, kteří opakovaně
navštěvují nabídku připravených aktivit. Velmi vyhledávané jsou dopolední kurzy zaměřené na
podporu a regeneraci fyzických schopností a zlepšení zdravotního i mentálního stavu seniorů.
Stoupající zájem je i o přednášky zaměřené na alternativní i tradiční metody medicíny. Velkým
přínosem pro seniory jsou jednorázové relaxační a vzdělávací aktivity s odbornými lektory
v okolí Ostravy zaměřené na vytvoření pevnějších sociálních vazeb a otevřenou komunikaci.
Psychickou podporou je už i samotné zapojení seniorů do společné činnosti, vytržení z izolace
a navázaní nových přátelských vztahů. Lektoři podporují komunikaci seniorů s důrazem na
vytvoření trvalejších přátelských vazeb a podporu seniorů navzájem.
Přínos projektu pro občany seniorského věku dokládá stálý zájem členů.
Na seniory nezapomínáme ani v období letních prázdnin a realizujeme týdenní akci s názvem
Léto pro seniory. Tato akce si získala přízeň veřejnosti a účastníci s radostí vítají, jak sami
říkají, tábor pro mladé prarodiče. V rámci pěti dnů mají možnost vyzkoušet velmi různorodý
a zajímavý program zaměřený na pohybové aktivity vedoucí ke zlepšení jejich fyzické
i mentální kondice, vyzkoušet výtvarné aktivity, poznat možnosti alternativní medicíny
i absolvovat výlet v okolí Ostravy s výukou nordic walkingu a SM systému-metody
rehabilitačního cvičení s pružnými lany, která působí jako prevence a léčba bolestí páteře
a kloubů. Podstatnou součástí programu je i navázání nových přátelských vztahů a vytržení
z izolace sídlištního prostředí.
V roce 2019 jsme úspěšně realizovali tři souběžné ročníky studijního programu Univerzity
třetího věku s nabídkou neprofesního celoživotního zájmového vzdělávání pro seniory.
Smyslem těchto programů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru,
získat základní poznatky v oblastech, které jsou předmětem jejich dlouhodobého zájmu.
Osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj
vědy a techniky. Programy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné
v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění
života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.
Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují biopsycho-sociální rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky
a rozvíjejí mezigenerační dialog.

1.3.4 Činnost Kina Luna
Kino Luna v roce 2019 připravilo pro širokou veřejnost celkem 989 filmových představení, které
navštívilo rekordních 80.564 platících diváků, čímž si Kino Luna zajistilo svou pozici v TOP10
nejnavštěvovanějších jednosálových kin v ČR dle statistického sledování Unie filmových
distributorů. Této mimořádné roční návštěvnosti se podařilo docílit díky dramaturgické skladbě
programové nabídky s vazbou na velmi dobrou znalost lokálního prostředí, svého diváka
a také díky flexibilnímu programování. Programovou skladbou v rámci hracího profilu Kina
Luna jsou především premiérové tituly z nabídky všech distribučních společností v ČR a
operativní nasazování repríz úspěšných filmů s ohledem na příznivou diváckou odezvu a
zájem ze sociálních sítí.

Stránka 14 z 29

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

Vývoj návštěvnosti v roce 2019
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Kino Luna: vývoj návštěvnosti a tržeb za vstupné v období od roku 2012 – 2019
ROK
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet
představení
854
892
670
848
1.088
1.115
1.046
989

Počet
návštěvníků
43.560
44.659
35.905
48.655
74.667
68.461
65.690
80.564

Tržby za vstupné
3.415.085,00 Kč
3.492.619,00 Kč
2.779.732,00 Kč
3.991.979,00 Kč
6.664.532,00 Kč
6.064.829,00 Kč
5.933.527,00 Kč
7.322.723,00 Kč

TOP 10 nejnavštěvovanějších filmů, které překročily v roce 2019 hranici tisíc diváků:
Ženy v běhu, Bohemian Rhapsody, Jak vycvičit draka 3, Ledové království II, Poslední
aristokratka, Přes prsty, Román pro pokročilé, Tajný život mazlíčků 2, Teroristka, Vlastníci.
Kino Luna má stálý hrací profil, který tvoří dle délky jednotlivých snímků dvě až čtyři filmová
představení denně během celého roku. V připravovaném kino programu věnujeme velkou
pozornost mladší generaci diváků, pro kterou promítáme minimálně jedno odpolední
představení denně. Dopolední filmový Bijásek pro děti předškolního věku nabízí především
krátkometrážní českou filmovou klasiku ve spolupráci s Krátkým filmem Praha a.s. Tato dětská
představení si oblíbila i řada dětí z charitativních organizací, zájmových sdružení
a neziskových organizací.
Ve spolupráci se školními zařízeními je kinosál využíván víceúčelově také pro pořádání
koncertů, divadel, přednášek, školních akademií, besídek mateřských škol a školících
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vzdělávacích projektů. Dopolední projekce pro děti z mateřských škol a školních družin jsou
v Kině Luna velmi oblíbené. Filmová výchova ve spolupráci se školami a školními zařízeními
je intenzivně realizována během celého školního roku. Kino Luna je přístupné také
návštěvníkům s handicapem, bezbariérový vstup zajištěn až do hlediště kinosálu, včetně
sociálního zařízení pro tělesně postižené. BIO-senior v Kině Luna funguje již dvanáctým rokem
a každé pondělí promítá za zvýhodněné vstupné vybraná filmová představení, která se
setkávají s obrovským zájmem. Pravidelná pozvánka na evropskou kinematografii je uváděna
v rámci projekcí Klubu filmového umění, registrovaného filmového klubu AČFK.

FESTIVALY – PŘEHLÍDKY V KINĚ LUNA







JARNÍ EXPEDIČNÍ KAMERA 2019 – filmové pásmo amatérských filmů nejen pro lidi
se zájmem o cestování.
MERCREDI FRANÇAIS – přehlídka filmů současné francouzské kinematografie.
OSCAROVÁ KOLEKCE 2019 – přehlídka všech nominovaných a Oscarem oceněných
filmů.
04 VARY VE VAŠEM KINĚ – předpremiérové ochutnávky z programu karlovarského
festivalu.
SNOW FILM FEST 2019 OSTRAVA – kolekce filmů o zimních sportech.
MITTELCINEMAFEST – Středoevropský filmový festivalu italských titulů ve spolupráci
s Italským velvyslanectvím v Praze, Italským kulturním institutem, Italsko-českou
obchodní komorou a Institutem Luce Cinecittà.

MIMOŘÁDNÉ PROJEKCE S DIVÁCKÝM OHLASEM V KINĚ LUNA










LETNÍ FILMOVÝ SPECIÁL – fantasy kolekce a filmy na přání diváků.
HEZKY pouze ČESKY PO CELÝ DEN – tradiční oslava Dne české státnosti.
VALENTÝNSKÉ KINO – oblíbené romantické projekce u příležitosti svátku
zamilovaných.
ZLÍNSKÉ FESTIVALOVÉ OZVĚNY – aneb „přivezeme do kina – filmy přímo ze Zlína“
festivalové pásmo animovaných filmů pro děti
KINO LUNA DĚTEM – velké zábavné filmové odpoledne pro děti a mládež k MDD.
S VYSVĚDČENÍM DO KINA – pravidelná akce je oceněním dětí za vynikající studijní
výsledky.
PRVOMÁJOVÉ KINO ZA HUBIČKU – projekce romantických filmů za zvýhodněné
vstupné
LETNÍ A JARNÍ BIJÁSEK – oblíbené dopolední promítání pro děti a mládež za
zvýhodněnou cenu.
FILMOVÝ DÁREČEK POD STROMEČEK – vánoční akce, poděkování návštěvníkům
za jejich celoroční přízeň.
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ZAJÍMAVÉ AKCE A PROJEKTY V KINĚ LUNA
















ANDRÉ RIEU 2019 – NOVOROČNÍ KONCERT ZE SYDNEY– hudební projekt.
BTC LOVE YOURSELF – záznam koncertu popového bandu BTS z korejského Soulu.
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST – hudební koncertní projekt.
SLAVÍME DEN ZEMĚ SPOLEČNĚ – KINO LUNA A SKAUT OSTRAVA.
CINEMA ITALIANO – prezentace současné italské kinematografie v původním znění
ve spolupráci s Instituto italiano di Cultura v Praze.
MUŽ NA STŘEŠE – realizace filmového představení s vietnamskými titulky pro
vietnamskou komunitu ve spolupráci s Asociací mladých vietnamských podnikatelů.
VÝTVARNÉ UMĚNÍ V KINĚ – výtvarní géniové na velkém plátně.
SCHINDLERŮV SEZNAM – obnovená premiéra k Mezinárodnímu dni obětí
holocaustu.
ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA – exkluzivní divadelní předpremiéra.
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME NA VÝLET – realizace divadelního představení
pro děti.
KOUZELNÁ ŠKOLKA, MICHAL NA HRANÍ – realizace divadelního představení pro
nejmenší.
BALET V KINĚ – LABUTÍ JEZERO – záznam baletního vystoupení z Opera de Paris
2019.
BITVA O OSTRAVSKO 1945 – tři mimořádná představení dokumentu ve spolupráci
s TV POLAR jako připomínka k 74. výročí osvobození Ostravy.
PESTRÉ VRSTVY – ve spolupráci s ÚMOb – 2. ročník festivalu, který propaguje
historické
a architektonické oblasti Ostravska a Karvinska.
30. PŘEDSAMETOVÝCH A 30. POSAMETOVÝCH LET NA JIHU -– komponovaný
program k 30. výročí sametové revoluce s filmovou projekcí autentických týdeníků a
kronik z přelomu let 1989/90.

Prioritou provozovatele je také v roce 2020 ve spolupráci s distribučními společnostmi nabízet
atraktivní program, který filmového diváka osloví. V rámci technického rozvoje je pro nejbližší
období naším cílem realizace redigitalizace projekční technologie s ohledem na její stáří (10
let).

1.3.5 Projekty
Počet kurzů 26, počet klientů 307, celková tržba 45.670 Kč.
Počet dotazů klientů Senior Pointu 2.267.
Za podpory Městského obvodu Ostrava-Jih byla zřízena v Komorním klubu nová pobočka
Senior Pointu Ostrava–Jih. Jedná se o kontaktní místo zaměřené na podporu života seniorů.
Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 55 let. Na kontaktním místě působí vyškolený
pracovník-poradce, který poskytuje a zprostředkovává seniorům informace z oblasti
bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových aktivit. Na objednání
zprostředkováváme právní, sociální a finanční poradnu. Všechny služby jsou pro klienty
poskytovány zdarma. Za podpory Moravskoslezského kraje jsou v Senior Pointu vydávány pro
seniory nad 65 let hlásiče CO a kouře. Nově také IN.F. Obálky, jsou to = Informace jako Forma
ochrany. Plastová obálka obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění,
propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na
složky záchranného systému). Vše je vydáváno zdarma.
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V Senior Pointu byla pro klienty zpřístupněna výměnná knihovna, kde mohou klienti bezplatně
knihy vyměňovat kus za kus. Od září 2019 navíc probíhá doprovodná aktivita Kávičkování,
která je zaměřena na sdružování seniorů a podporu rozvoje sociálních vazeb.
V rámci Senior Pointu byly v roce 2019 uskutečněny i doprovodné aktivity za podpory účelové
dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem na podporu zdravého stárnutí v rámci projektu
Šťastný senior. Projekt byl zaměřen na podporu aktivního života seniorů. Součástí byly
kreativní kurzy (malování na hedvábí, korálkování, malování na kameny a dřevěné mandaly,
vánoční tvoření) vybrané pro cílovou skupinu tak, aby rozvíjely jemnou motoriku a kreativního
ducha. Kurzy byly také zaměřené na trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí. Vše završeno
vánočním setkáním, které podpořilo sociální vazby, iniciovalo nová seznámení a prohloubilo
přirozené vztahy v komunitě.

1.3.6 Propagace KZOJ
Propagaci Kulturního zařízení Ostrava-Jih zajišťuje vlastní propagační oddělení, díky čemuž
můžeme pružně reagovat na aktuální změny a vzniklé situace. Mezi úkoly propagačního
oddělení patří zajištění reklamy pro kulturní a společenskou nabídku Kulturního domu K-TRIO,
Kina Luna a Komorního klubu, také pro gastronomické služby restaurace K-TRIO a Café Luna.
Mimo to zajišťuje tematickou výzdobu k sezónním akcím (plesová výzdoba, Vánoce, Stavění
Májky aj.), instalování výstav v galerii K-TRIO a restauraci K-TRIO a veškeré činnosti s tím
související.
Kromě léty ověřených způsobů propagace (reklamní panely, výlep plakátů, papírové letáky)
k dnešní době neodmyslitelně patří internetová prezentace, kterou v prvé řadě zajišťují naše
webové stránky. Jsme aktivní také na dnes už nezbytných sociálních sítích, které umožňují
on-line komunikace s našimi klienty. V loňském roce jsme k již dobře fungujícím profilům na
facebooku přiřadili nově Instagram.
Využíváme také externí možnosti propagace, pokud zůstaneme na internetu, tak např. kulturní
portál Město v akci. Již léta spolupracujeme s Ostravainfo!!! (dříve známé jako Ostravské
informační centrum), které nám umožňuje předprodej vstupenek a propagaci akcí, nebo
s Knihovnou města Ostravy – ul. Závodní. Nesmíme zapomenout ani na plodnou spolupráci
s médii, ať už tisk (Jižní listy, časopis Program), rozhlas (Český rozhlas, regionální rádia) nebo
televize (Televize Polar), které nám pomáhají k vytváření dobrého image naší organizace.

Stránka 18 z 29

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

2 Ekonomické ukazatele
2.1 Ekonomické ukazatele stanovené KZOJ
KZOJ má zřizovatelem stanoven závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na provoz, který je
určen na zajištění provozu a činnosti ve všech objektech KZOJ.
Tento závazný ukazatel tvoří:



účetní odpisy movitého majetku (tj. nákladový účet 551001),
limit na mzdové prostředky - zahrnuje objem prostředků na platy zaměstnanců
v pracovním poměru a odměny zaměstnanců pracujících na dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr na střediscích zajišťujících hlavní činnost (tj. část nákladového účtu
521).

Na zasedání Zastupitelstva dne 13. 12. 2018 byl usnesením č. 0013/ZMOb-JIH/1882/2
zřizovatelem schválen pro rok 2019 závazný ukazatel - neinvestiční příspěvek na provoz ve výši
15 857 tis. Kč. Z této částky představují účetní odpisy movitého majetku 152 tis. Kč a limit na
mzdové prostředky 10 029 tis. Kč.
Usnesením 0492/RMOb/JIH/1822/11 byl navýšen příspěvek o 67,5 tis. Kč na projekt Odborná
stáž žáků a studentů v KZOJ.
Dne 16. 5. 2019 Rada usnesením č.0850/RMOb/JIH/1822/17 schválila změnu rozpočtu zvýšením
o částku 380 tis. Kč na přípravu a zajištění akce Slavnosti Jihu.
Usnesením č.1448/RMOb-JIH/1822/25 Rady městského obvodu Ostrava – Jih ze dne 22. 8. 2019
byl odpisový plán zvýšen na částku 200 tis. Kč.
Na základě žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku bylo rozhodnutím Rady č.1630/RMObJIH/1822/29 ze dne 17. 10. 2019 schváleno navýšení o 37 tis. Kč pro zajištění a přípravu
studijního programu „Člověk a současný svět“ – v rámci Univerzity třetího věku.
Poslední změnou bylo snížení výše odpisového plánu na celkovou výši 194 tis. Kč – usnesením
Rady ze dne 28. 11. 2019, č.1896/RMOb-JIH/1822/33.
Závazné ukazatele stanovené KZOJ byly v roce 2019 dodrženy. Příspěvek na provoz byl v
celé částce čerpán na pokrytí nákladů hlavní činnosti. Odpisy byly čerpány ve 100% stanovené
částky - tj. 194 tis. Kč. Limit na mzdové prostředky byl vyčerpán z 98 % plánované částky tedy ve výši 9 845 tis. Kč.

2.2 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
KZOJ ve své činnosti vytvořila k 31. 12. 2019 hospodářský výsledek ve výši 34 tis Kč.
KZOJ navrhuje celý hospodářský výsledek ve výši 33 875,- Kč rozdělit takto:
- částku
- částku

10 000,00 Kč převést do fondu odměn,
23 875,00 Kč převést do fondu rezervního.
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3 Hospodaření KZOJ
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy k 31. 12. 2019
Rozpočet KZOJ je sestavován každoročně jako rozpočet vyrovnaný. V roce 2019 vytvořilo KZOJ
ve své hlavní činnosti zisk ve výši 13 tis. Kč a v činnosti doplňkové zisk ve výši
21 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek KZOJ k 31. 12. 2019 je tedy ve výši 34 tis Kč.
Celkové výnosy KZOJ k 31. 12. 2019 dosáhly výše 35 893,2 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti
dosáhly výnosy 27 138,8 tis. Kč, v doplňkové činnosti 8 754,4 tis. Kč.
Celkové náklady KZOJ tvoří k 31. 12. 2019 částku 35 859,3 tis. Kč. V oblasti hlavní činnosti
dosáhly náklady částky 27 125,4 tis. Kč, v oblasti doplňkové činnosti částky 8 733,9 tis. Kč.
Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a výnosů KZOJ k 31.
12. 2019 v části V. Tabulková část.
Čerpání účelových dotací
V roce 2019 se KZOJ podařilo získat na připravované projekty účelové dotace ve výši
202,6 tis. Kč. Tyto dotace jsou čerpány a vyúčtovány dle uzavřených smluv.
Účelová dotace poskytnutá odborem školství statutárního města Ostravy ve výši 60 tis. Kč byla
určena na projekt Otevřený kruh. Jedná se o projekt celoročních cyklických aktivit zaměřených na
zapojení seniorů do aktivního života a na rozvoj jejich mentální a fyzické kondice. Dotace byla
vyčerpána a vyúčtována v celkové přidělené výši.
Další účelovou dotaci ve výši 10 tis. Kč získalo KZOJ od odboru školství statutárního města
Ostravy na realizaci projektu Média, komunikace, kreativita. Další dotace poskytl MS kraj, a to ve
výši 76 400 Kč na projekt Zdravě v hlavě a 56 200 Kč Pohybem ke zdraví.
Mimo výše uvedených účelových dotací získalo KZOJ na podporu své činnosti také finanční dar
od společnosti ArcelorMittal (nyní Liberty) ve výši 40 tis. Kč určený na realizaci projektu Řemeslo
má zlaté dno konaný v lednu 2020 a 200 tis. Kč na akci Slavnosti Jihu.
Pohledávky, závazky a inventarizace majetku k 31. 12. 2019
K 31. 12. 2019 mělo KZOJ pohledávky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 208 719,99
Kč. Jedná se o vydané faktury za služby, které datem splatnosti přecházejí do dalšího
kalendářního roku. Po datu splatnosti nemá KZOJ žádnou pohledávku.
K 31. 12. 2019 mělo KZOJ závazky z obchodního styku do doby splatnosti ve výši 630 460,68 Kč.
Jedná se o přijaté faktury za nákupy služeb a zboží se splatností v lednu 2020.
Přírůstky majetku v roce 2019 - do skupiny 028 DDHM s pořizovací cenou do 40 tis. Kč byly
pořízeny notebooky (část pro použití pro Senior Point), bezdrátové mikrofony, v Komorním klubu
nový recepční pult a skříňka. Dále pro lepší odbavování návštěvníků čtečky kódů pro e-vstupenky.

Přírůstky majetku do skupiny 022 s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč: vodní lázeň, sklopná pánev,
lednice, indukční sporák, grilovací deska a dvojitá fritéza do restaurace (původní vybavení je již
zastaralé a zcela nevyhovující, opravy by byly nákladnější než pořízení nového majetku).
Úbytky majetku v roce 2019 byly vyřazeny a po schválení komisí fyzicky zlikvidovány.
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Podrobné a strukturované údaje o pohybu majetku jsou uvedeny v tabulce Inventarizace majetku
KZOJ k 31. 12. 2019 v části V. Tabulková část.
Vyhodnocení doplňkové činnosti
KZOJ vykonává mimo svou hlavní činnost, za jejímž účelem bylo zřízeno, také činnost
doplňkovou. K jejímu zajištění využíváme volných kapacit našich objektů a svých zaměstnanců.
Doplňkovou činnost provozujeme za účelem ucelenosti naší nabídky a vyššího standardu služeb
poskytovaných občanům. Jedná se zejména o provoz základních gastronomických služeb a dále
o zajištění prostor, zázemí a servisu pro organizátory nejrůznějších společenských, kulturních,
vzdělávacích, spolkových, firemních či rodinných akcí. Naši klienti pro organizační zajištění svých
akcí využívají možnosti na jednom místě sjednat pronájem prostor, zprostředkování hudebního
či uměleckého vystoupení, výrobu propagačních materiálů a také zajištění odpovídajících
gastronomických služeb.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti KZOJ činí 21 tis. Kč. Zisk vytvořený v doplňkové
činnosti je plně využit pro hlavní činnost KZOJ.
Doplňkovou činnost vykonáváme na většině našich středisek. Středisko, které se na tvorbě
kladného hospodářského výsledku podílelo nejvýznamněji, je střediska 800 krátkodobé pronájmy.
Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Přehled nákladů a výnosů doplňkové
činnosti KZOJ k 31. 12. 2019 v části V. Tabulková část.
Peněžní fondy k 31. 12. 2019
Podrobné a strukturované údaje jsou uvedeny v tabulce Peněžní fondy KZOJ a jejich krytí
k 31. 12. 2019 v části V. Tabulková část.
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4 Opatření ke zkvalitnění činnosti
Příspěvková organizace v souladu s principem fungování příspěvkových organizací, které
nejsou zřizovány za účelem tvorby zisku, vykazuje dlouhodobě stabilní a vyrovnaný
hospodářský výsledek. Vytvořené výnosy a získané dotace jsou plně využity na zajištění
hlavního účelu, za kterým byla organizace zřízena, tj. na vytváření podmínek pro celkový
rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v městském obvodě Ostrava-Jih.
V roce 2019 bylo klientům nabídnuto široké portfolio dramaturgicky a žánrově pestrých aktivit,
doplněných o komplexní a ucelenou nabídku doprovodných služeb náležitého standardu.
Díky zodpovědnému přístupu všech zaměstnanců byla docílena rovnováha mezi čerpáním
nákladů a tvorbou výnosů. Ekonomická rovnováha byla udržena a zároveň naplněny ukazatele
zadané zřizovatelem.
Naplňování vize, poslání, hodnot a strategických cílů organizace bude pokračovat také v roce
2020 se zaměřením na kvalitu veškerých procesů.
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5 Tabulková část
1. Přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti KZOJ k 31. 12. 2019
Náklady
doplňková činnost
k 31. 12. 2019 / Kč /

Výnosy
doplňková činnost
k 31. 12. 2019 / Kč /

Hospodářský výsledek
doplňková činnost
k 31. 12. 2019 / Kč /

100 - Kino LUNA

83 159,89

100 938,78

17 778,89

400 - Propagace

27 862,27

52 390,51

24 528,24

1 089,59

25 151,17

24 061,58

461 372,89

1 018 706,17

557 333,28

900 - Restaurace K-TRIO

8 160 379,72

7 557 231,98

-603 147,74

Celkem

8 733 864,36

8 754 418,61

20 554,25

Středisko

600 – Správa KZOJ
800 - Hospodářská správa
K-TRIO, KK

2. Peněžní fondy KZOJ a jejich krytí k 31. 12. 2019
Název fondu
/ tis. Kč /

Stav k
01. 01. 2019

Tvorba fondů

Čerpání fondů

Stav k
31. 12. 2019

FKSP

157,1

190,8

129,3

218,6

Fond odměn

236,4

15,0

Fond rezervní

605,1

102,1

69,3

637,9

Fond investiční

774,3

305,0

1 072,7

6,6

1772,9

612,9

1271,3

1114,5

Celkem

251,4

Detailní tabulky jsou uvedeny v kapitole 8 Přílohy.
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6 Zpráva o výsledcích vnitřních finančních
kontrol za rok 2019 - ve zkráceném rozsahu
1. nastavení vnitřního kontrolního systému, tzn.: výsledky provedených řídících

kontrol (tj. kontrola prováděná příkazci operací, správci rozpočtu, hlavními účetními,
ředitelem organizace) podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole, přiměřenost a účinnost
vnitřního kontrolního systému (ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole)
Organizace má zpracován soubor vnitřních směrnic, které vytvářejí optimální podmínky pro
příznivé kontrolní prostředí. Směrnice jsou podle potřeby aktualizovány, a reflektují tak
rozvojové potřeby organizace v měnícím se a dynamickém prostředí.
Prováděné řídící kontroly jsou zaznamenávány podpisy zodpovědných osob na jednotlivých
dokladech (dle platných směrnic).
Řídícími kontrolami byly zjištěny drobné nedokonalosti,
a implementována účinná opatření k jejich eliminaci.

okamžitě

byla

přijata

Analýza rizik je vedoucími zaměstnanci prováděna průběžně v průběhu celého roku.
Organizace má vymezeny ve svých interních předpisech odpovědnosti příslušných vedoucích
a ostatních zaměstnanců se zřetelným definováním funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí
na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací
v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví.
Výsledky z provedených vnějších kontrol a auditů jsou akceptovány a organizace s nimi
pracuje ve smyslu eliminace pochybení.
Přehled a charakteristika přijatých opatření




ke zkvalitnění řízení provozních a finančních činností – důsledné dodržování nové
směrnice Vnitřní kontrolní systém;
k zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému – častější kontroly jednotlivých
dokladů a operací;
k průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů –
porady a školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků.

2. výsledky veřejnosprávních kontrol



Kontrola KIA – odbor financí a rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih (srpen –
září 2019) - Nedostatky odstraněny.



Kontrola KIA – odbor financí a rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
(mimořádná, listopad 2019) - Nedostatky odstraněny.



Kontrola KIA – odbor financí a rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih
(průběžná, listopad 2019) - Nedostatky odstraněny.
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3. hlavní nedostatky, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě

ovlivnily činnost organizace, včetně stručné charakteristiky jejich příčin, jedná se např.
o jednání (událost): které je v rozporu s obecně závaznými pravidly pro zadávání veřejných
zakázek,
nebylo zjištěno
kdy došlo k porušení principu finančního řízení a kontroly veřejných financí, vedoucí k
neschopnosti řádně doložit veřejné prostředky, jejichž příčinou jsou zpravidla nepovolené
úpravy v záznamech nebo dokladech, chybné zaznamenávání nebo nezaznamenávání
účetních případů, značná frekvence chyb v účetních a jiných evidencích, nedodržování
přiměřených lhůt a stanovených postupů inventarizace skutečného stavu veřejných
prostředků včetně nedůslednosti a průtahů při vypořádání zjištěných nesrovnalostí
nebylo zjištěno
4. uveďte přehled a charakteristiku opatření přijatých





ke zkvalitnění řízení provozních a finančních činností,
k zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému,
k průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů.

Přijatá opatření jsou exaktně definována v dokumentu „Zpráva o odstranění nedostatků
vyplývajících z protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly č.j. JIH/085547/18KIA/Heb ze dne
22. 11. 2018“.
5. Popis kontroly prováděné externími orgány

V průběhu roku 2019 bylo realizováno několik kontrol externími subjekty. Veškeré kopie
protokolů byly zaslány na OSR v souladu s ustanovením dokumentu „Zásady vztahů
městského obvodu Ostrava – Jih k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny statutárním
městem Ostrava-Jih k zajištění jeho působnosti ve školství a kultuře“.


Státní zemědělská a potravinářská inspekce - kontrola provozovny Café Luna,
(srpen 2019) - Nedostatky nezjištěny.



Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení (listopad 2019) - Nedostatky
nezjištěny.



Všeobecná zdravotní pojišťovna (listopad 2019) - Nedostatky napraveny (porušení
včasné oznamovací povinnosti v několika příkladech).

6. Slovní komentář k údajům uvedeným v tabulkách:
1. tabulky (II. 1, II. 2, II. 4) jedná se o Přílohu č. 1a, část II. vyhlášce MF č. 416/2004 Sb.
Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních
předpisů.
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ad) Tabulka č. II. 1
pokud byly v rámci vnitřního kontrolního systému (tzn. uvnitř příspěvkové organizace;
ředitelem) zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a tyto
skutečnosti byly oznámeny státnímu zastupitelství nebo policejním orgánům
K uvedenému nedošlo, tabulka nevyplněna.
ad) Tabulka č. II. 2
pokud byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin při výkonu
veřejnosprávní kontroly, tzn. zaměstnanci městského obvodu kontrolovali jinou účetní
jednotku, a tyto skutečnosti byly oznámeny státnímu zástupci nebo policejním orgánům
K uvedenému nedošlo, tabulka nevyplněna.
ad) Tabulku č. II. 4
pokud při veřejnosprávní kontrole zaměstnanci městského obvodu kontrolovali
jinou účetní jednotku, a byly zjištěny skutečnosti o porušení právních předpisů, na jejichž
základě byly předány věci k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu
příslušným orgánům (jiným než orgánům činným v trestním řízení).
K uvedenému nedošlo, tabulka nevyplněna.
2. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Viz výše – bod 2, kopie protokolů byly na OSR zaslány v průběhu sledovaného období.

Ostrava, 19. února 2020

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA
ředitelka
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace

Stránka 26 z 29

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019

7 Výroční zpráva o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů za
rok 2019
Organizace:

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ)
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
IČ 73184560
Zápis v OR: KS Ostrava, odd. Pr, vl. 590

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (dále jen KZOJ) jako povinný subjekt
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, zveřejňuje výroční zprávu podle § 18 shora citovaného zákona o počtu podaných
žádostí o informace za uplynulý kalendářní rok 2019:
1. Počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) zákona
KZOJ nepřijalo za rok 2019 žádnou žádost o informace.
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona
KZOJ nebyla v roce 2019 poskytovatelem žádné výhradní licence.
5. Počet stížností podaných podle § 16a vč. důvodu jejich podání - § 18 odst. 1
písm. e) zákona
Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. f)
zákona
Telefonické a ústní žádosti o informace byly zaměstnanci KZOJ vyřizovány ihned
ústním sdělením a nepodléhají evidenci.

Ostrava, 19. února 2020

Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA
ředitelka
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8 Přílohy
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