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1. Společnost Městská sportovní Turnov s.r.o 

Obchodní jméno:     MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. 

Vznik organizace: 31. 8. 2000 

Sídlo:   Turnov, Skálova 72, okres Semily 

IČO:   25 94 16 40 

DIČ:   CZ 25 94 16 40 

Statutární orgán: Jiří Vele, bytem Tázlerova 820, Turnov, do 31. 8. 2010 

   Bc. Jindřich Kořínek, bytem Mírová 236, Turnov, od 1. 9. 2010 

Dozorčí rada: 5 členů 

Složení DR k 31. 8. 2010: 

   Ing. Milan Hejduk, bytem J. Švermy 969, Turnov 

   Mgr. René Brož, bytem Studentská 1607, Turnov 

   Mgr. Aleš Mikl, bytem Krajířova 481, 51101 Turnov 

   Aleš Hozdecký, bytem Kosmonautů 1547, Turnov 

   Ing. Jaromír Pekař, bytem Bezručova 694, Turnov 

Složení DR k 31. 12. 2011 

   Ing. Milan Hejduk, bytem J. Švermy 969, Turnov 

   Mgr. Otakar Špetlík 

   František Zikuda 

   Tomáš Hudec 

   Jaromír Pekař, bytem Bezručova 694, Turnov 

Základní jmění:   200 000,- Kč, 100% splaceno 



                                   Výroční zpráva za rok 2010 
__________________________________________________________________________________ 

4 
 

2. Předmět činnosti 

Hlavní předmět činnosti: 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

Další předmět činnosti: 

Reklamní činnost 

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

Pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

Předměty podnikání dle výpisu z živnostenského rejstříku k 31. 12. 2010. V průběhu podzimu 2010, 

došlo k rozšíření živnosti volné a vzniku koncese na silniční nákladní dopravu. 

Živnostenské oprávnění č. 1:  

  

Předmět podnikání: 

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerace, rekreace, rekondice a 

sportovního tréninku 

Druh živnosti: ohlašovací vázaná  

Vznik oprávnění: 30. 08. 2000 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č. 2: 

 

Předmět podnikání: 

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti: 

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost  

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků  

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  

Zprostředkování obchodu a služeb  

Velkoobchod a maloobchod  

Skladování a balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  

Ubytovací služby  

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení  

Fotografické služby  
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Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu  

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení (včetně lektorské činnosti)  

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 

zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  

Poskytování technických služeb  

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost  

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené  

Druh živnosti: ohlašovací volná  

Vznik oprávnění: 30. 08. 2000 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Živnostenské oprávnění č. 3: 

 

Předmět podnikání: 

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 

do 3, 5 tuny včetně 

Druh živnosti: koncesovaná  

Vznik oprávnění: 07. 10. 2010 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

 

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka 16428. 

Organizace Městská sportovní Turnov s.r.o. byla zřízena v roce 2000. Hlavním důvodem k jejímu 

zřízení byly dva faktory.  

 a) starat se o provoz a údržbu sportovních zařízení, která jsou v majetku města (plavecký 

bazén, atletický stadion, fotbalový stadion, sokolovna Mašov, hřiště duhové energie a kluziště, zóna 

odpočinku v Dolánkách) 

 b) aktivně se podílet na přípravě a vybudování Sportovního centra v Maškově zahradě 
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 3. Činnost Městské sportovní Turnov s.r.o. v roce 2010 

V hodnoceném období vyvíjela činnost v níže uvedených oblastech: 

a) Provozování a údržba plaveckého bazénu Výšinka 

b) Provozování a údržba atletického stadionu AC Turnov 

c) Provozování a údržba fotbalového stadionu 

d) Provozování a údržba sokolovny Mašov 

e) Provozování a údržba kluziště a hřiště duhové energie 

f) Spolupráce při přípravě sportovního areálu v Maškově zahradě 

g) Marketing, reklama, web a PR 

h) Spolupráce s družebními městy 

i) Ostatní aktivity: činnost ve sportovní komisi  

j) Správa společnosti 

a) Provozování a údržba plaveckého bazénu Výšinka 

          

Shrnutí: 

Informacím o provozu plaveckého bazénu je věnován zvýšený prostor. Rok 2010 zakončil první 

nepřetržitý rok provozu, nově zrekonstruovaného bazénu. První „ostrý“ rok ukázal, že možnost 

kvalitního plavání v krytém bazénu v Turnově opravdu scházela. Do bazénu si našly cestu především 

děti a dorost - jednak formou plavecké výuky pro MŠ a ZŠ nebo rozšířenou výukou TV pro žáky 

sousedícího Gymnázia Turnov. Kromě dětí školou povinných navštěvují plavecký bazén ve velké míře i 

ostatní občané. Pro zdravotně hendikepované nebo pro osoby v rekonvalescenci jsou 

nepostradatelné schůdky pro bezbariérový vstup do bazénu. Plavecký bazén nemůže konkurovat 

ostatním bazénům atrakcemi či službami, může však konkurovat přístupem k zákazníkovi, teplotou i 

kvalitou vody. 
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Přehled o využití v jednotlivých letech provozu 

Porovnání návštěvnosti 2010 2007 

Počet jednotlivých vstupů veřejnost 6715* 2243 

Počet odučených hodin pro MŠ 230 75 

Počet odučených hodin ZŠ 664 400 

Počet hodin pro organizace 107 87 

Počet hodin plavání nejmenších 100** 132 

Počet hodin střední školy 183 79 

* včetně aquaerobic 

  ** pokles způsoben především zrušením příspěvku pro plavání od VZP 

 

Aktivity v plaveckém bazénu: 

Výuka pro základní školy  
V plaveckém bazénu probíhá základní plavecká výuka pro základní školy. Do plaveckého bazénu si 

našly cestu - díky kvalitnímu zázemí a výuce - nejen školy z Turnova a spádové oblasti, ale i například 

školy ze Železného Brodu, Kněžmostu, Loukovce, Žďáru, Radostína, Kobyl, Pěnčína a dalších obcí a 

měst. 

Výuka pro mateřské školy 

Rozměry bazénu, hloubka, teplota vody i herna v prvním patře jsou ideální pro výuku dětí 

z mateřských škol, které dle zájmu absolvují výcvik v 10-ti hodinových lekcích. 

Plavání kojenců a dětí s rodiči 

Díky nejmodernější technologii v oblasti úpravy vody a teplotě vody bazén navštěvují i nejmenší děti. 

Sportovní plavání 

Pro děti, které mají zájem o zdokonalení svého plavání, jsou připraveny kurzy plavání. 

Aquaerobic 

Především ženy oceňují možnost aktivního cvičení ve vodě pod vedením zkušené lektorky. 

Plavecké závody 

Každý rok se na plaveckém bazénu koná okrskové kolo v plavání pořádané společně s AŠSK a SVČDM 

Turnov. Kategorie jsou od první třídy po studenty středních škol. 
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Pro veřejnost 

Plavecký bazén je samozřejmě otevřen i pro veřejnost. Bazén si po znovuotevření začíná postupně 

získávat oblibu u všech věkových kategorií. Rozšířena byla otevírací doba v sobotu a neděli, zavedeno 

bylo i ranní plavání dvakrát týdně. 

Plavání pro těhotné 

Nastávající maminky mají možnost využít plavání a cvičení ve vodě pod dohledem zkušené sestry 

z porodnice. 

Skupiny 

Plavecký bazén si pro regeneraci a všeobecný sportovní rozvoj objednávají různé zájmové skupiny 

orientovány na práci s mládeží (fotbal, judo, skauti atd.). 

Plavání fokus 

Pro rozšíření aktivit využívá plavecký bazén i Fokus Turnov. (FOKUS Turnov je nestátní nezisková 

organizace, jejíž posláním je pomáhat občanům s chronickým duševním onemocněním a mentálním 

postižením při jejich začleňování do společnosti www.fokusturnov.cz) 

Shrnutí nákladů a výnosů: 

Plavecký bazén Turnov - srovnání nákladů za rok 2007 a 2010 

 
Rok 

 

 
2007 2010 Komentář: 

Mater. Vybavení sportovišť 3886 7196 
 

Režijní materiál  9033 23474 
 

Rež.mat.vedlejší náklady  54 
  

Kancelářské potřeby  2630 2941 
 

Chemie, čistící prostredky  74748 304430 náklady na bazénovou chemii 

Ochranné pom. a odevy 613 7352 
 

Spotřeba materiálu  90964 351623 
 

    
Spotřeba elektrické energie 196057 590170 

především vzduchotechnika, 
osvětlení, čerpadla 

Spotřeba plynu  417700 591785 topení, ohřev vody 

Spotřeba vody  105425 93393 
ušetření díky filtraci a úpravně 
vody, zrušení pákových baterií - 
nahrazení časovými 

Spotřeba energie  719182 1275348 
 

    
Spotřeba ost. nesklad.dodav. 
- stočné 

81329 74409 
 

    
Opravy a udržování  37431 64340 

 
    
Telekom.poplatky,internet 13216 26949 

 
Poštovné 600 1300 
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Služby na sportovištích 
 

19500 
 

Nájemné 150470 156000 nájem městu 

Ostatní služby  103794 152273 především chemické rozbory 

Ostatní služby 268080 357062 
 

    
Mzdové náklady  654958 977060 

uklízečka na celý úvazek od 1.9., 
technolog,  

    
Zákonné sociální pojištění  229236 331357 

 
    
Zákonné sociální náklady 21087 29934 

 
    
Odpisy DNM a DHM  11955 133348 

 
    
Náklady celkem  2114222 3594881 

 
    
Permanentky 13048 92300 

 
Tržby za vstupné v hotovosti  44928 124292 

 
ZŠ Turnov, Mašov 131100 275895 

 
MŠ Turnov, Mašov 11250 50735 

 
ZŠ mimo Turnov (Rov.) 89000 156068 

 
MŠ mimo Turnov 13250 29835 

 
SŠ Turnov (GYTU)  51900 119300 

 
Ostatní (nem.,firmy) 56839 75400 

 
plavecký oddíl 19048 84465 

 
Využ.baz.Baby plavání 85981 70350 

 
Tržby z pronájmu 
nebyt.prosto/ ostatní 

50000 6000 
 

    
Tržby z prodeje služeb 567433 1088641 

 
    
ztráta 1546789 2389573 

 
    
Ostatní výnosy: mobiliář 

 
116667 

 

Personální obsazení:  

Plný pracovní úvazek: Robert Havlín – vedoucí plaveckého bazénu, plavčík, učitel plavání 

   Adéla Koubková – plavčík, učitel plavání 

   Marie Poláková – plavčík, učitel plavání 

   Svatopluk Krajčí – technolog 

   Eva Zajícová – uklízečka   

 

Na dohodu:  Jaroslav Nezdara – plavčík 

   Matěj Melich – plavčík 

   Barbora Adamová – plavčík  
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Úkoly k řešení:  

Navýšení pracovní pozice v úklidu na dohodu. 

Vyřešení skladování chemie a otázky pronájmu prostor v 1. NP.  

Optimalizace provozu. 

b)  Provozování a údržba atletického stadionu (AS) 

   

Shrnutí: 

V roce 2010 se díky snaze atletického oddílu AC Syner Turnov podařilo získat grant od MŠMT a 

dokončit tak výměnu povrchu celé atletické dráhy včetně obnovy části sportovního nářadí v celkové 

částce cca 10 mil Kč. Došlo tak ke zkvalitnění služeb a sportovišť spravovaných MST s.r.o. a v majetku 

města Turnova. 

Největší využití AS zajišťují základní i střední školy pro výuku tělesné výchovy. V roce 2010 bylo na AS 

odučeno 512 hodin tělesné výchovy. V odpoledních hodinách AS využívají členové AC k tréninku o 

víkendech k občasným závodům. AS slouží nejen pro ostatní zájmové a sportovní kluby, ale stadion 

využívá i veřejnost. 

V průběhu roku se koná celá řada atletických závodů okresního a krajského charakteru, především 

pro základní a střední školy (15 akcí). Na AS se konaly i 3 soustředění. Atletický klub pořádal celkem 7 

závodů. 

V roce 2010 se pořadateli atletického Memoriálu Ludvíka Daňka nepovedlo shromáždit dostatečný 

objem finančních prostředků, a proto se také tato významná soutěž neuskutečnila. 

V průběhu podzimu 2010 byl postupně po delší době řešen problém se studnou a vrtem. Na podzim 

byl vrt osazen čerpadlem a byly prováděny zkoušky vydatnosti vrtu. Na základě zjištěných hodnot 

byla na doporučení DR vybrána dodavatelská firma, která provede realizaci zavlažovacího systému 

(tato firmy byla schválena i RM). Tato společnost je v kontaktu s p. Pivrncem, který v březnu 2011, 

provede případné čištění či prohloubení vrtu a následně dojde k realizaci zavlažování. 

Shrnutí nákladů a výnosů: 

Srovnání nákladů atletického stadionu za kalendářní rok 2009 a 2010 

 
Rok 

 

 
2009 2010 Poznámka: 
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Materiální vybavení sportovišť 17404 
  Režijní materiál  23173 20454 

 Pohonné hmoty  24287 30800 
 Kancelářské potřeby  473 29 
 Ochranné pom. a odevy/ čistíci prostř. 4586 1565 
 Drobný dlouh.hm.maj  10352 5378 
 Spotřeba materiálu  80278 58227 
 

    Spotřeba elektrické energie  19165 17137 
 Spotřeba plynu  46784 29132 
 Spotřeba vody  4212 6915 
 Spotřeba energie  70162 53184 
 

    Spotřeba ost. nesklad.dodav - stočné 2387 800 
 

    Opravy a udržování  5932 43438 
 

    Telekom.poplatky,internet  13561 14070 
 Nájemné  136254 147591 
 Ostatní služby  13452 4855 
 Ostatní služby  

 
35 

 Nájemné leasing KIA  130916 
 

Doplacena 2009 

Ostatní služby 294185 166551 
 

    

Mzdové náklady  322349 208060 
Snížení počtu o 
jednoho správce 

    Zákonné sociální pojištění  102171 67622 
 

    Zákonné sociální náklady  11682 7491 
 

    Ostatní daně a poplatky  1000 1450 
 

    Ostatní provozní náklady, pojištění 18554 5258 
 

    Odpisy DNM a DHM  36272 15531 
 

    Náklady celkem  949295 626011 
 

    Tržby za využívání stadionu  273892 253797 
 Ostatní služby 1800 12366 
 Tržby z prodeje služeb  275692 266163 
 

    Výnosy celkem  276292 263163 
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    Ztráta  673002 359847 
  

Personální obsazení:  

Plný pracovní úvazek: Pavel Mikeš – správce atletického stadionu 

Úkoly k řešení:  

Vyřešení či písemná úprava (věcná břemena) majetkových vztahů na AS (Sokol) ve spolupráci s MÚ. 

Důraz na zabezpečení a ostrahu majetku – vybudovaní oplocení, kamerového systému ve spolupráci 

s MÚ. 

c)  Provozování a údržba fotbalového stadionu (FS). 

       

Shrnutí:  

Fotbalový stadion je již po delší dobu bezesporu nejzanedbanější sportoviště, nejen v majetku města, 

ale i v Turnově obecně. Delší dobu se hovoří o výstavbě nového zázemí FS. V současné době probíhají 

nutné úřední postupy ze strany města k územnímu rozhodnutí a následně k projektu. Přes zahraniční 

spolupráci v euroregionu Nisa se hledá partner na německé straně. I kdyby se tento projekt 

uskutečnil, je nutné alespoň v nejmenší možné míře zabezpečit udržitelný stav budovy na následující 

minimálně 2 roky. Což se v současné době provádí kompletním vymalováním a generálním úklidem. 

Věřím, že díky těmto i dalším úpravám, se FS nestane ostudou našeho města. 

Při náhledu na správu FS, ale i AS, je nutné si uvědomit, že v předcházejícím roce byl propuštěn jeden 

správce. Což dovoluje pouze nejnutnější správu a údržbu. 

Shrnutí nákladů a výnosů: 

Srovnání nákladů fotbalového stadionu za kalendářní rok 2009 a 2010 

 
Rok 

 
2009 2010 poznámka: 

Režijní materiál  22625 19528 

Pohonné hmoty  23703 23264 
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Chemie, čistící prostředky 3658 2358 

Ochranné pom. a oděvy  1124 1125 

Drobný dlouh. hm. majetek 16248 59988 

Spotřeba materiálu  71663 52263 

   Spotřeba elektrické energie  39634 39815 

Spotřeba plynu  81931 63484 

Spotřeba vody  30784 18178 

Spotřeba energie  152349 121478 

   Spotřeba ost. nesklad.dodav.  19794 15804 

   Opravy a udržování  26468 36275 

   Telekomunikační poplatky, internet  5545 5500 

Nájemné  113235 114892 

Ostatní služby  59895 43670 

Ostatní služby  178677 164062 

   
Mzdové náklady 412973 294716 

propuštění 
zaměstnance 

   Zákonné sociální pojištění  140414 80132 

   Zákonné sociální náklady  14784 9471 

   Ostatní provozní náklady  
 

840 

   Odpisy DNM a DHM 13115 12084 

   Náklady celkem  1030239 787124 
 

   Tržby z pronájmu nebytových prostor  45100 52899 

Tržby za využívání stadionu  79917 79000 

Ostatní služby  2700 4099 

Tržby z prodeje služeb  127717 135999 

   Ostatní provozní výnosy  6677 9166 

Ostatní provozní výnosy  
 

9166 

   Výnosy celkem  134394 145166 

   Ztráta 895844 641958 
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Personální obsazení:  

Plný pracovní úvazek:  Jiří Šimek – správa a údržba  

Na dohodu: Pavel Dlouhý – údržba v letních měsících 

Úkoly k řešení:  

Základní stavebně-technické úpravy, které zajistí udržitelný chod FS.  

Vyřešení úklidu prostor. 

Vyřešení majetkových vztahů na tréninkových hřištích za tratí. 

Vyřešení majetkových vztahů s ČD. 

Technické zabezpečení přívodu užitkové vody ze studny – zajištění funkčnosti zavlažování. 

d)  Provozování a údržba sokolovny Mašov 

              

Sokolovna v Mašově je klidná sokolovna na okraji Turnova. I přesto se zde provozuje celá řada aktivit. 

V dopoledních hodinách využívá sokolovnu základní škola v Mašově, odpoledne Rekreační sport 

Mašov či jiné sportovní celky. V plesové sezóně se zde koná celá řada menších kulturně-

společenských akcí. Z přehledu je patrné, že sokolovna je opravdu kulturně-sportovním centrem této 

části Turnova. 

Shrnutí nákladů a výnosů: 

Srovnání nákladů sokolovny Mašov za kalendářní rok 2009 a 2010 

 
Rok 

 

 
2009 2010 Poznámka: 

Režijní materiál  230 637 
 Chemie, čistící prostředky  940 539 
 Drobný dlouh.hm.maj  

 
5194 

 Spotřeba materiálu  1170 6370 
 

    Spotřeba elektrické energie 13461 14483 
 Spotřeba plynu  60380 59043 
 Spotřeba vody  9888 18287 
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Spotřeba energie  83730 91813 
 

    Spotřeba ost. nesklad.dodav. - stočné 4884 4903 
 

    Nájemné  90468 91808 
 Ostatní služby  1930 1366 
 Ostatní služby  92398 93174 
 

    Mzdové náklady  41559 42897 
 

    Zákonné sociální pojištění  14129 14583 
 

    Náklady celkem  239651 253740 
 

    Tržby z pronájmu nebyt.prostor 18318 14750 
 Tržby z pronájmu Restaurace Mašov  50000 50000 
 Tržby z využ.telocv.Mašov  74654 83429 
 Tržby z prodeje služeb  142973 148179 
 

    Ostatní provozní výnosy  8372 7081 
 

    Výnosy celkem  151345 155260 
 

    Ztráta 88305 98480 
  

Personální obsazení:   

Částečný pracovní úvazek: Petr Tausig – provoz, údržba a úklid 

Úkoly k řešení:  

Vyřešení havarijního stavu venkovního hřiště. 

Řešení otázky pronájmu/výše pronájmu restaurace Mašov. 

e) Provozování a údržba kluziště a hřiště duhové energie  
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V následujícím přehledu jsou hodnoty za sezónu 2010/2011 v účetnictví a výkazech jsou hodnoty za 

účetní rok 2010. 

Shrnutí: 

Sezóna na kluzišti začala 7. prosince 2010 a ukončena byla 4. března 2011 trvala tedy 88 dnů (v 

minulé sezóně 90 dnů). Na sezónu byla připravena celá řada novinek. Instalována přímo u kluziště 

byla mobilní toaleta, která byla hojně využívána. Odpadlo tak nepříjemné a někdy komplikované (jak 

pro obsluhu tak pro návštěvníky) využívání sociálního zázemí v budově TSC. Nutno říci, že TSC vždy 

vyhověl v otázce využívaní, za což patří určitě dík. Případné problémy nebyly ze strany TSC, ale ze 

samotného komplikovaného vstupy do budovy přes kotelnu, kdy musel vždy dohled na kluzišti 

návštěvníka na toaletu pustit. Vyrobeny byly velké cedule informující o provozním řádu, otevírací 

době a cenách. V průběhu sezóny byl umístěn reklamní transparent „U Bati“. Školským zařízením byla 

nabídnuta možnost zorganizování dopravy na kluziště. 

V dopoledních hodinách navštěvovaly kluziště školy a to zejména SOŠ, 1. ZŠ (první i druhý stupeň), 

GYTU, Ohrazenice, ale díky nabízené dopravě i 3. ZŠ, Bělá a Mašov. V odpoledních hodinách a o 

víkendech, bylo kluziště otevřené pro veřejnost. Ve večerních hodinách bylo kluziště otevřené pro 

zájmové skupiny.  

V průběhu sezóny navštívilo kluziště 1723 dětí do 15ti let, 810 starších 15ti let a prodáno bylo i 329 

rodinných vstupenek, většinou po 3 osobách na vstup. 

BHK Turnov v letošní sezóně neměl v pronájmu žádnou hodinu. 

Přehled o využití klutiště v sezóně 09/10 a 10/11 

 

  

 

 

Shrnutí nákladů a 

výnosů: 

náklady na energie v sezóně 09/10   náklady na energie v sezóně 09/10 

podzim jaro celkem   podzim jaro celkem 

272874 141397 414271   140719 215627 356346 

 

 
Srovnání nákladů kluziště za kalendářní rok 2009 a 2010 

 
Rok 

 

 
2009 2010 Komentář 

Materiál 4000,00 2280,00 
 

 
sezóna 

příjmy: 09/10 10/11 

vstupné  104200 90000 

hokeje přímo placené 25850 24200 

hokeje fakturované 14050 8000 

školy přímo placené 7300 7000 

školy fakturované 25800 48427 

Celkem: 177200 177627 
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Režijní matriál - chladící 
kapalina 

40479,29 63469,01 Chladicí kapalina Klimakal 

Pohonné hmoty do frézy 4697,47 3459,99 
 

Kancelářské potřeby 2228,48 511,68 
 

Chemie, čistící prostředky  756,99 
  

Drobný dlouh.hm.maj  8780,00 10770,00 
 

Spotřeba materiálu  60942,23 78210,68 
 

    
Spotřeba elektrické energie  452218,76 270707,04 

 
Spotřeba vody 30445,00 45510,00 

 
Spotřeba energie  482663,76 316217,04 

 

    
Opravy a udržování  28978,33 1050,00 

 

    
Pronájem garáže, frézy, buněk, 
rolby zprovoznění chladícího 
systému 

71343,02 77680,01 
 

    

Mzdové náklady 12432,00 58531,00 

od prosince 2010 započítány mzdy 
kmenových pracovníků, do této doby 
počítána za FS a AC, jako v průběhu 
sezóny 

    
Zákonné sociální pojištění  4225,00 17898,00 

 

    
Odpisy DNM a DHM  525792,00 525564,00 

 

    
Náklady celkem  1186376,34 1075150,73 

 

    
Tržby z využívání kluziště 178767,40 166085,53 

 

    
Ztráta (včetně odpisů) 1007608,94 909065,20 

 

Personální obsazení:  

Správce z atletického stadionu a fotbalového stadionu se přes zimní období podílejí na přípravě, 

údržbě a provozu zimního kluziště. 

Plný pracovní úvazek: Pavel Mikeš a Jiří Šimek (oba ze „svých“ středisek) 

Na dohodu: Radek Pleštil – provoz a údržba 

 Jiří Marek – provoz a údržba  
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Úkoly k řešení:  

Pokud bude kluziště na stávajícím prostoru v provozu i příští sezónu, je nezbytné vyrovnat asfaltový 

podklad do roviny. Dochází nejen ke ztrátám energetickým, ale nebude již možné led ani řádně 

upravovat. 

f) Dolánky 

     

Údržba dětského hřiště, vývoz mobilní toalety. Údržbu zajišťují Jiří Šimek z FS a Pavel Mikeš z AS. 

g) Spolupráce při přípravě sportovního areálu v Maškově zahradě  

Jednatel, ale i další pracovníci, především p. Havlín, se aktivně účastní řady jednání a schůzek, 

připravují podklady či informace o sportovní části plánovaného sportovního areálu v Maškově 

zahradě. 
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h) Web, PR a logo 

web 

Na podzim byla provedena částečná obsahová (aktualizace středisek, umístění zápisů z DR a další)) i 

grafická úprava webových stránek. Byly obnoveny a aktualizovány odkazy z webových stránek města i 

dalších přístupů. Návštěvnost stránek postupně stoupá. Na obrázku je graf návštěvnosti stránek 

www.ms-turnov.cz za rok 2010. 

 

 
 

Logo 

Aktualizováno bylo logo společnosti. Zachován byl symbol, jinak bylo logo upraveno pro moderní 

potřeby. K dispozici jsou různé varianty, pro hlavičku papíru, obálky, internet a další. 

logo původní: 
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logo nové: 

 

 

 

 

 

 

PR 

V tištěných médiích Turnovska – Turnovskovakci, HOT, Turnovsko byly a jsou pravidelně umisťovány 

informace o provozu především plaveckého bazénu a kluziště. Byla navázána úzká spolupráce 

s redakcí HOTů a jednatel je zároveň „redaktorem“ sportovní rubriky. 

Reklama 

V říjnu byl polepen služební automobil, který začal plnit i reklamní funkci, když většina cest se 

uskutečňuje přímo v Turnově.  

i) Spolupráce s družebními městy 

Před koncem roku byly na pracovní schůzce rozděleny „grantové“ úkoly pro školy i odbory města. 

Jednatel MST s.r.o. byl mimo jiných vybrán na vypracování všesportovního projektu. Po původních 

plánech byl projekt upraven dle zájmu na polské straně, upraven pouze na spolupráci s oddílem 

volejbalu. Projekt byl na konci března 2011 schválen s celkovou částkou přes 6000 eur. 

j) Ostatní aktivity 

Činnost ve sportovní komisi. Účast na poradách vedení města a vedoucích odborů. Komunikace 

s odbory města především s OSM, OŠKS a CR. 

k) Správa společnosti 

I přesto, že správa společnosti je „neviditelnou“ složkou, zahrnuje celou řadu časově náročných 

aktivit. Jedná se především o: fakturace, platby, podklady pro mzdy, podklady pro účetnictví, 

propagace jednotlivých středisek, smlouvy, nájmy, aktualizace listin v obchodním a živnostenském 

rejstříku, aktualizace webových stránek. 
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Závěrečné shrnutí 

V roce 2010 došlo po 10-ti letech fungování společnosti k výrazně změně. K 31. 8. 2010 ukončil svoji 

funkci Jiří Vele a o od 1. 9. 2011 je ve funkci Bc. Jindřich Kořínek. 

v chodu společnosti je  především podhodnocení rozpočtu, kdy v průběhu roku 2010 byla uplatněna 

celkem 3 rozpočtová opatření. Snaha vedení společnosti, DR i VH by měla být o schválení reálného 

rozpočtu společnosti, který bude dovolovat nejen nejnutnější opravy a údržbu, ale bude umožňovat i 

zlepšování městských sportovišť dle možností. 

Po uzavření všech čísel za rok 2010, kdy se prakticky odhadovaly náklady na PB je jasné, že nebude 

možné navržený rozpočet na rok 2011 (s příspěvkem města 4,6 mil.) dodržet. Situaci je možné vyřešit 

změnou rozpočtu, rozpočtovým opatřením v průběhu roku či výrazným omezením služeb, především 

na PB například uzavřením přes celé letní prázdniny. 

Samostatnou přílohou dokumentu je i výroční zpráva Jiřího Vele za měsíce 01-08 roku 2010. 

Cílem do roku 2011 je optimalizace provozu všech středisek, snížení nákladů, pokračovaní 

v nastolené prezentaci (web, noviny, TVT), do-vytvoření identity společnosti, vytvoření dlouhodobé 

strategie v personální oblasti (náplně práce, mzdové tabulky, odměňování). 

Jedním z nejdůležitějších cílu, je i aktivní účast, při vypracovávání všech dokumentů, týkajících se 

přípravy výstavby Maškovy zahrady. 

Usnesením DR 2/3/11: DR schvaluje výsledky hospodaření, účetní uzávěrku a výroční zprávu za rok 

2010. Doporučuje ke schválení VH. 

Návrh usnesení 

Valná hromada bere na vědomí 

a) Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti MST s.r.o. za uplynulé období. 

Valná hromada ukládá 

 

Valná hromada schvaluje 

Výsledek hospodaření za rok 2010 

 

V Turnově: 31.3.2011     zpracoval: Bc. Jindřich Kořínek jednatel společnosti 
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Přílohy: 

Součástí dokumentu: 

Rozvaha 

Výkazy zisků a ztrát 

Příloha účetní uzávěrky 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

Předávací protokol mezi jednateli 

Mimo vlastní dokument: 

Celková výsledovka za rok 2010 

Celková výsledovka po střediscích 2010 

Závěrečná zpráva za měsíce 01-08 roku 2010 – Jiří Vele 
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Rozvaha 

v plném rozsahu 

ke dni 31. prosince 2010 (v celých tisících Kč) 

Obchodní firma účetní jednotky: MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV společnost s ručením omezeným 

Rok: 2010 Měsíc: 12  IČ: 25941640 

Sídlo účetní jednotky:  Skálova 72, 511 01, Turnov 

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM 8.153 -3.796 4.357 4.937

B. Dlouhodobý majetek 6.868 -3.796 3.072 3.872

B.  I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 -5
       3. Software 5 -5

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 6.863 -3.791 3.072 3.872
        3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6.794 -3.791 3.003 3.690
        6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 69 69 69
        7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 113

C. Oběžná aktiva 1.201 1.201 1.035

C.  I. Zásoby 12 12 34
C.  I.1. Materiál 10 10 34
       6. Poskytnuté zálohy na zásoby 2 2
C.III. Krátkodobé pohledávky 1.072 1.072 733
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 143 143 159

6. Stát - daňové pohledávky 96 96 97
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 832 832 473
9. Jiné pohledávky 1 1 4

C. IV. Krátkodobý finan ční majetek 117 117 268
C. IV.1. Peníze 52 52 33
        2. Účty v bankách 65 65 235
D.  I. Časové rozlišení 84 84 30
D.  I.1. Náklady příštích období 17 17 30
        3. Příjmy příštích období 67 67

Netto Netto
Položka A K T I V A   

Brutto Korekce
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Stav v běžném Stav v minulém 

účetním období účetním období

PASIVA CELKEM 4.357 4.937

A.  Vlastní kapitál 2.385 2.892

A.  I. Základní kapitál 200 200

A.  I.1. Základní kapitál 200 200

A. II. Kapitálové fondy 5.919 5.919

       2. Ostatní kapitálové fondy 5.919 5.919

A. IV. Výsledek hospoda ření minulých let -3.227 -2.341

        2. Neuhrazená ztráta minulých let -3.227 -2.341

A.  V. Výsledek hospoda ření běžného ú četního období (+/-) -507 -886

B. Cizí zdroje 1.567 1.445

B.III. Krátkodobé závazky 1.567 1.445

B. III.1. Závazky z obchodních vztahů 705 620

        5. Závazky k zaměstnancům 137 145

        6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 72 73

        7. Stát-daňové závazky a dotace 11 10

      10. Dohadné účty pasivní 642 597

C.   I. Časové rozlišení 405 600

C.   I.1. Výdaje příštích období 211 289

        2. Výnosy příštích období 194 311

Položka P A S I V A   

 

Sestaveno dne: 30. 3. 2011  

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání  - provozování tělovýchovných a sportovních služeb 

  - zařízení a zařízení sloužících regeneraci 

  - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

  - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

   - pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

   - reklamní činnost     

Pozn.: 
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Výkazy zisku a ztrát 

ke dni 31. prosince 2010 (v celých tisících Kč) 

Obchodní firma účetní jednotky: MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV společnost s ručením omezeným 

Rok: 2010 Měsíc: 12  IČ: 25941640   Sídlo účetní jednotky:  Skálova 72 511 01 Turnov 

                       Skutečnost v účetním období

běžném minulém

II.  Výkony 1.805 1.272
II.1.  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1.805 1.272

B. Výkonová spot řeba 3.833 3.213
B.    1. Spotřeba materiálu a energie 2.551 2.093
B.    2. Služby 1.282 1.120

+ Přidaná hodnota -2.028 -1.941
C. Osobní náklady 2.842 2.187
C.    1. Mzdové náklady 2.125 1.635
C.    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 661 508
C.    4. Sociální náklady 56 44
D. Daně a poplatky 10 8
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 687 642
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní obla sti                  

a komplexních náklad ů příštích období -3
IV. Ostatní  provozní výnosy 5.138 3.985

H. Ostatní provozní náklady 68 81

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -494 -874
O. Ostatní finan ční náklady 13 12

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -13 -12

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -507 -886

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) -507 -886

**** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) -507 -886

T E X TPoložka

 

Sestaveno dne: 30.3 2011 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:  

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání  - provozování tělovýchovných a sportovních čeho 

   - zařízení a zařízení sloužících regeneraci 

   - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

   - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

   - pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

   - reklamní činnost  
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2010 

1. Popis účetní jednotky 

Obchodní firma: MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV s.r.o. 

Sídlo: Skálova 72, 511 01 Turnov  

IČ: 25941640    

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání: 

- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a 

rekondici 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl. 1-3 

zákona č. 455/1994 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a činností z 

tohoto zákona vyloučených v § 3 

- pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 

hmotnosti do 3,5 t 

Datum vzniku: 30. 8. 2000  

Statutární orgán - jednatel společnosti:  Jiří Vele (do 31. 8. 2010) 

                                 Bc.Jindřich Kořínek (od 1. 9. 2010) 

Dozorčí rada: 

Rozhodnutím jediného společníka došlo v listopadu 2010 k výměně členů dozorčí rady, změna nebyla 

doposud zapsána do obchodního rejstříku 

  Ing. Milan Hejduk 

 Tomáš Hudec 

 Ing. Jaromír Pekař 

         Otakar Špetlík 

         František Zikuda  

Základní kapitál:  200.000,00 Kč, plně splacen.  

Příplatek mimo základní kapitál:  5.919.000,00,- Kč. 
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Jediný společník: Město Turnov, IČ 00276227 

Změny v zápisu do obchodního rejstříku:  

MĚSTKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, společnost s ručením omezeným, byla zapsána do obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, číslo vložky 16428. V roce 2010 

došlo ke změnám v zapisovaných skutečnostech v osobě jednatele. 

Organizační struktura: 

V roce 2010 činnost společnosti představovalo zejména provozování plaveckého bazénu v Turnově, 

tělocvičny v Mašově, atletického a fotbalového stadionu v Turnově a v období zimních měsíců 

provozování mobilního kluziště na hřišti „Duhová energie“.  

2. Personální údaje 

Rok     2010 

Průměrný počet pracovníků    12 

z toho řídících pracovníků (jednatel) 1 

Osobní náklady v tis. Kč.   2842 

z toho řídicích pracovníků  492 

Odměny členům dozorčí rady  8  

Úvěry, půjčky ani ostatní obdobná plnění nebyla statutárním ani dozorčím orgánům poskytnuta. 

Jednatel má přiděleno služební vozidlo s možností použití i pro soukromé účely.  

3. Oceňování dlouhodobého majetku, odpisový plán, oceňování zásob  

Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami se zahrnutím veškerých vedlejších 

pořizovacích nákladů dle platných předpisů. Společnost v roce 2010 nezařadila žádný dlouhodobý 

majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč. Eviduje pouze tři inventární předměty s pořizovací cenou 

nad 40 tis. Kč, a to automobil v ceně 168 tis. Kč, sekačku v ceně 44 tis. Kč a mobilní kluziště (z roku 

2006) v ceně 5 140 tis. Kč. Odepisování je rovnoměrné s ohledem na plánovanou životnost. 

Ostatní položky dlouhodobého majetku představuje drobný dlouhodobý majetek v jednotkové 

pořizovací ceně od 5 do 60 tis. Kč (nehmotný), resp. od 1 do 40 tis. Kč (hmotný) pořízený při 

jednorázovém vybavení sportovišť. Odepisování je stanoveno na 3 roky.  

Ostatní drobný majetek je evidován v podrozvaze, jeho hodnota k 31. 12. 2009 činí 68 tis. Kč.  

Dále je na podrozvahovém účtě evidován dlouhodobý majetek v celkové výši 424 tis. Kč, na jehož 

pořízení byla ve výši 100% poskytnuta dotace. 
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Vykázaný stav nakupovaných zásob představuje položky materiálu běžně účtovaného při nákupu do 

spotřeby, které však k rozvahovému dni nebyly spotřebovány (oceněno pořizovací cenou). 

4. Informace o opravných položkách 

V roce 2010 nebyla vytvořena žádná opravná položka. Opravná položka z roku 2008 ve výši 3 tis. byla 

zrušena a pohledávka odepsána jako nedobytná. 

5. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát  

Jarní sezona na kluzišti byla ukončena 26. 2. 2010, počátek zimní sezony 7. 12. 2010 

Leasing: 

V současné době společnost žádný nemá. 

Společnost zabezpečuje svoji činnost v najatých budovách a stavbách.  

V průběhu účetního období se nevyskytla žádná operace v cizí měně. Zůstatek ve valutové pokladně 

je oceněn kursem ČNB k 31. 12. 2010. 

Majetek zatížený zástavním právem: není  

Dotace: 

V roce 2010 společnost obdržela od města Turnov provozní dotaci ve výši 5 004 500,00 Kč. Z toho 

bylo 320.000,00 Kč použito na zápočet závazků společnosti vůči městu Turnov. V loňském roce 

poskytl jediný společník 350 tis. Kč na vybavení bazénu drobným majetkem. Tato částka je do výnosů 

rozpouštěna po dobu odepisování tohoto majetku tj. 3 roky (v r. 2009 bylo uplatněno do výnosů 

48.611,00 Kč, v roce 2010 116.667,00 Kč). Jiné dotace nebyly poskytnuty. 

Pohledávky v tis. Kč 2010 

Pohledávky celkem 1072 

z toho: 

      pohledávky z obchodních vztahů + zálohy  975 

z toho po splatnosti 30 – 360 dnů 30  

déle než 360 dnů    

Pohledávky za společníkem: 0 

Závazky krátkodobé v tis. Kč 2010 

Závazky celkem   1567 

z toho: 
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závazky z obchodních vztahů  705 

po splatnosti nad 30 dnů 283 

Závazky ke společníkovi: 281 

6. Významné události od data účetní závěrky. 

   Žádné významné události nebyly zaznamenány.  

 

V Turnově, dne 28. 3. 2010 

                                               

Bc. Jindřich Kořínek 

   Jednatel 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

(statutárního orgánu MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o., Turnov) 

podle ustanovení § 66a) ObchZ.  

za účetní období roku 2010 

Oddíl I. 

Propojené osoby 

1. Ovládaná osoba 

Obchodní jméno:    MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s. r.o. 

Sídlo:             Skálova 72, 511 01 Turnov 

IČ:    25941640 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dnem 30. srpna 

2000 v oddílu C, číslo vložky 16428. 

Ovládaná osoba je obchodní společností s následujícím předmětem podnikání: 

⇒ provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 

⇒ poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

⇒ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl. 1-3 zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a činností z tohoto zákona 

vyloučených v § 3 

⇒ pronájem nemovitostí a nebytových prostor 

⇒ reklamní činnost 

2. Ovládající osoba 

Ovládající osobou je jediný společník Město Turnov, Dvořákova 334, IČ 00276227.  

3. Spoluovládané osoby  

Ovládající osoba spoluovládá tyto další společnosti: 

⇒ Městská teplárenská Turnov, s.r.o., Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov, IČ 25259661 

⇒ KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, s.r.o., Markova 311, 511 01 Turnov, IČ 25958941 

⇒ Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, IČ 25260260 
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⇒ NEMPRA, spol. s r.o., 28. října 1000, 511 01 Turnov, IČ 25264222 

⇒ Panochova nemocnice Turnov, s.r.o., 28. října 1000, 511 01 Turnov, IČ 27488748 

Jako statutární orgán prohlašuji jménem ovládané osoby, že mimo výše uvedených subjektů 

oznámených mi ovládající osobou, mi nejsou známy žádné další osoby, které by byly spoluovládány 

ovládající osobou. Rovněž mi nejsou známy ani jiné ovládající osoby, jež by ve smyslu ust. § 66a 

obchodního zákoníku naší společnost ovládaly.  

Oddíl II. 

Vztahy mezi PROPOJENÝMI osobami  

1. Způsob ovládání 

Ovládající osoba disponuje obchodním podílem tak, jak je uvedeno v předchozím oddílu. Poměr 

obchodních podílů je shodný s poměrem majetkových podílů.  

2. Propojení ovládané osoby s dalšími spoluovládanými osobami 

Ovládající osoba je jediným společníkem ve výše uvedených společnostech - spoluovládaných 

osobách. 

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti zakládající 

jakékoli kapitálové propojení mezi ovládanou osobou a některou ze spoluovládaných osob (tj., že by 

ovládaná osoba byla majetkovým podílníkem v jiné spoluovládané osobě). 

Oddíl III. 

Rozhodné období 

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 

2010. 

Oddíl IV. 

Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami Holdingu 

Ovládaná osoba v rozhodném období nevstoupila do žádných smluvních vztahů se spoluovládanými 

osobami uvedenými v oddílu I, bod 3, kromě společnosti Technické služby Turnov, která provádí 

odvoz a likvidaci odpadu. 

Ovládající osoba poskytla ovládané osobě provozní dotaci ve výši 5.005 tis. Kč. Dále ovládající osoba 

pronajímá ovládané osobě nemovitosti. Nájemní smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých 

v běžných obchodních vztazích.  

V souvislosti s uzavřením uvedených smluv či souvisejících opatření statutární orgán nezaznamenal 

žádnou újmu, která by vznikla ovládané osobě. V zájmu předejití možné újmě na straně ovládané 

osoby, statutární orgán prohlašuje výše uvedené smlouvy, dle dohody jejích účastníků, za důvěrné a 

z uvedeného důvodu nedává jejich obsah ve všeobecnou známost. 
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Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že si není vědom uzavření žádné ze smluv či přijetí 

opatření ve smyslu ust. § 66a odst. 9 ObchZ, na jejichž základě by došlo ke znevýhodnění či 

zvýhodnění a nebo k újmě ovládané osoby, jakož i k újmě některé z osob v rámci holdingu. 

Oddíl V. 

Závěr 

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby dne 22. března 2011. Zpráva bude 

předložena ke schválení jedinému společníkovi společně s účetní závěrkou a v zákonném termínu 

bude zveřejněna způsobem shodným s uveřejňováním účetní závěrky.  

 

 

 

 

 ______________________ 

 Bc. Jindřich Kořínek 

 jednatel společnosti 
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Předávací protokol – 2 listy 

Společnost: Městská sportovní Turnov, s.r.o.  
 
Věc: Předání agendy společnosti mezi Jiřím Velem jednatelem odvoleným ke dni 31. 08. 2010 a 
Jindřichem Kořínkem, jednatelem jmenovaným ke dni 1. 09. 2010.  
 
 
 
Předávající:  
Vele Jiří    
Tázlerova 
Turnov 511 01   ……………………….... 
 
 
Přebírající:  
Bc. Jindřich Kořínek 
Mírová 236  
Turnov 511 01   ……………………….... 
 
 
Garant: 
Mgr. René Brož   
Vedoucí OŠKS   ……………………….... 
 
 
Soupis jednotlivých částí předávacího protokolu:  
A. ZAKLÁDACÍ LISTINY  
 
1. Zakládací a podobné doklady o společnosti  
 
Zakládací listiny společnosti  
Výpisy z obchodních rejstříků  
Živnostenské listy  
Organizační řád 
Zápisy z dozorčích rad 
Zápisy z VH 
 
2. Inventura za rok 2010 
 
3. Smlouvy  
 
Vak 2004 
TSM 2004 
Sokol 2004 
Duhová energie 2006 
Pojistné smlouvy 
Smlouvy o pronájmu s městem Turnov 
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Severa – lékařské prohlídky 
Sodexho - stravenky 
Pontium – reklama  
H media -  
Tenza – kluziště 
Pracovní smlouvy a výměry 
Smlouvy zdravotní pojišťovny 
Auditex 
 
Ostatní: 
Dokumenty k rekonstrukci bazénu. 
Předávací protokol Bazén. 
Materiály k mezinárodní spolupráci 
Projekty Maškova zahrada 
Projekty koncepce sportovišť 
Projekt rekonstrukce fotbalového stadionu 
Kompletní elektronická dokumentace v PC 
Grant od MPMR 
Kontroly od MÚ 
Návody, revize 
Kolaudační rozhodnutí – Buňky u kluziště 
 
 
 
3. Sbírka směrnic společnosti  
 
1/ Stanovy  
2/ Organizační řád  
3/ Hospodářská směrnice  
4/ Pracovní řád  
5/ Ceník  
6/ Interní směrnice  
8/ MěÚ – Jednací řád RM pro obchodní společnosti  
5. Rozpočty  
 
6. Archivní materiály MST – výsledovky, rozpočty  
 
8. Zápisy z dozorčí rady  
 
9. Zápisy z Valných hromad společnosti  
 
11. Různé drobné akce posledního období  
 
13. Inventura 2010  
 
 
  

 


