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1) ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
Akce, využívající prostor kulturního domu:
Divadelní představení

23

(z toho 13 školních představení pro děti a mládež)

Promítání kina

93

(z toho 3 školní projekce a 5 projekcí letního kina)

Koncerty

7

(z toho 1 formou pronájmu sálu)

Počet návštěvníků

11.743 (dle počtu vstupenek prodaných prostřednictvím MěKS)

Pronájem prostor pro jiné pořadatele

17

Výstavy ve foyer

9

Besedy

31

Počet návštěvníků internetové kavárny

434

(z toho 8 pořádalo MěKS, 23 pořádaly jiné subjekty)

Externí akce, na kterých se MěKS organizačně podílelo:
Městský ples
Velikonoční jarmark
Pietní akty u památníku v parku u kulturního domu
Vodňanské rybářské dny (dále jen VRD)
Promítání letního kina
Mariánská pouť
FROV FEST
Na kole okolo Vodňan
Slavnosti města
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
Mikuláš na náměstí bez petard
Večeře pro seniory
Adventní trhy

Průměrná návštěvnost jednoho pořadu pro dospělé diváky, na který bylo prostřednictvím MěKS vybíráno
vstupné – 285
Průměrná návštěvnost jednoho pořadu pro školy, na který bylo prostřednictvím MěKS vybíráno vstupné –
198
Průměrná cena jedné vstupenky na pořad pro dospělé diváky, na který bylo prostřednictvím MěKS
vybíráno vstupné – 238 Kč
Průměrná cena jedné vstupenky na pořad pro školy, na který bylo prostřednictvím MěKS vybíráno vstupné
– 42 Kč
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2) PERSONALISTIKA
V roce 2018 MěKS Vodňany zaměstnávalo 8 stálých zaměstnanců na HPP, 3 zaměstnance na DPP. Dále si
najímalo několik brigádníků na krátkodobou výpomoc.
funkce

kvalifikace

úvazek

ředitel

VŠ ekonomického směru

HPP 40 h

ekonom

SŠ ekonomického směru

HPP 40 h

mateřské centrum

SŠ

HPP 40 h

promítač, obsluha kavárny

SŠ technického směru

HPP 40 h

správce, technik

ZŠ

HPP 40 h

zpravodaj, předprodej

SŠ humanitního směru

HPP 40 h

obsluha kavárny

SŠ

HPP 40 h

uklízečka

SŠ

HPP 30 h

promítač

SŠ

DPP

pokladní kina

SŠ

DPP

Promítač

SŠ

DPP

Personální změny:
V roce 2018 nedošlo k žádným personálním změnám.

Počet brigádníků je v průběhu roku proměnlivý, jelikož MěKS zajišťuje několik větších akcí, k jejichž
realizaci a zajištění je třeba většího počtu osob, než jsou stálí zaměstnanci MěKS. Jedná se zejména o akce
typu VRD, trhy před KD, slavnosti města, Mikuláš na náměstí či městský ples.
Stálí zaměstnanci plní kromě svých hlavních pracovních náplní ještě další úkoly, potřebné ke správnému
fungování MěKS a k realizaci dalších akcí uvnitř i mimo budovu kulturního domu, pořádaných a
spolupořádaných MěKS. Je kladen důraz na zastupitelnost funkcí tak, aby chod MěKS nebyl omezen
v případě čerpání řádných dovolených, čerpání náhradního volna za přítomnost na akcích, jež se
uskutečňují mimo běžnou pracovní dobu, dále pak po dobu případné pracovní neschopnosti a
v neposlední řadě také v případě plnění dalších úkolů, jejichž podstata neumožňuje neustálou přítomnost
zaměstnance na pracovišti, resp. v budově KD.
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3) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
V roce 2018 absolvovali zaměstnanci MěKS následující potřebná školení (v počtu zaměstnanců):
-

BOZP a PO (8)

-

Obecní zpravodaj a radniční noviny (1)

-

Školení řidičů referentů (4)

4) ČINNOST
MěKS Vodňany, příspěvková organizace města Vodňany, zabezpečuje komplexní služby kulturně
společenského vyžití občanů města, napomáhá vzniku a spolupracuje s nejrůznějšími aktivitami občanů a
dalších organizací, je vydavatelem Zpravodaje města Vodňany, pod svou záštitou má mateřské centrum a
několik dalších spolků. Charakter činnosti odpovídá každoročně tomuto schématu:
a) Pořady pro veřejnost – MěKS pořádá pro dospělé diváky zpravidla jedno divadelní představení
měsíčně s výjimkou července a srpna, kdy jsou tzv. „divadelní prázdniny“, a kromě prosince, který
je z hlediska činnosti časově zkrácen, avšak z hlediska náplně a akcí naopak poměrně
nadprůměrný. Mimo vlastních pořadatelských aktivit poskytuje po celý rok prostor kulturního
domu dalším externím pořadatelům (ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany, Pěvecký sbor Regina, Butik
Gandalf, různé divadelní společnosti, agentury a další spolky), a to formou pronájmu sálu, foyer a
Kavárny Colombina.
Cena vstupného na jednotlivá představení se odvíjí od nároků pořadatele. Ceny vstupného na
akce pořádané MěKS se pohybují ve výši maximálně ohleduplné k divákovi a přiměřeně výnosné
pro MěKS, a to včetně slev pro seniory a studenty. Ceny vstupného na akce ostatních pořadatelů
můžeme ovlivnit pouze formou našeho doporučení. V roce 2018 došlo k nepatrnému navýšení
cen vstupného, jelikož se díky revitalizaci sálu a výměně sedadel snížila kapacita sálu z 391 na
pouhých 350 míst.
Personální obsazení těchto akcí se odvíjí od jejich druhu, zpravidla však bývají přítomni všichni
zaměstnanci MěKS.
-

Pořady uskutečněné v roce 2018: koncert Veselé Trojky Pavla Kršky, představení Svaté neřesti,
představení Liga proti nevěře, talkshow Evy Holubové a Boba Klepla - Zůstane to mezi námi,
představení Teď NE!, koncert skupiny Nezmaři, představení Doktor v nesnázích, koncert Františka
Nedvěda, Kulturní večer přátelství v rámci VRD, Absolventský koncert ZUŠ Vodňany, besídka DDM
Vodňany, Závěrečný koncert ZUŠ Vodňany, představení Lijavec, představení Zamilovaný
sukničkář, Koncert swingbandu Jana Matouška, představení Tchýně na zabití, Festival pěveckých
sborů, koncert Jakuba Smolíka, show Partička na vzduchu, představení Jo, není to jednoduché,
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představení Legenda o lesích a lidech, módní přehlídka butiku Gandalf, vánoční besídka MŠ
Sluníčko, vánoční besídka DDM Vodňany a dva koncerty Adventní čas s Bárou Basikovou.
b) Pořady pro školy - Kromě divadelních představení pro dospělé pořádá MěKS také dopolední
školní představení pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, a to taktéž jedno do měsíce, zpravidla v období celého
školního roku, přičemž vlastní pořadatelskou činnost zaměřuje MěKS zejména na děti mladšího
školního věku. Pořady určené pro děti staršího školního věku a mládež bývají zabezpečeny
většinou jinými pořadateli formou pronájmu sálu (různé divadelní společnosti, centra, agentury,
ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany a dalšími). Cenu vstupného na představení pořádané MěKS
Vodňany se snažíme udržovat neustále v maximálně možné nejnižší hladině. V roce 2018 se tedy
pohybovala mezi 40 až 60 Kč, přičemž se vzhledem k narůstajícím cenám honorářů za umělecké
výkony do budoucna bohužel nevyhneme zvýšení vstupného na 50 až 70 Kč. Cenu vstupného na
představení pořádané jinými pořadateli nemáme možnost ovlivnit, bývá tedy ještě vyšší.
Personální obsazení těchto akcí vyžaduje standardně přítomnost minimálně čtyř zaměstnanců
MěKS (pokladna, agenda, technik, dozor).
-

Pořady uskutečněné v roce 2018: představení Princezna Koloběžka, představení Divadla různých
jmen, pohádka Čertův švagr, pořad Svobodný vězeň, pořad Zvěřinec, Pohádky do kapsy, pořad
Staré řecké báje a pověsti, pořad Div. Centra Zlín, pořad Svět kolem nás, dvakrát pohádka
Sněhurka a sedm trpaslíků, pohádka Sůl nad zlato, závěrečný koncert ZUŠ Vodňany, představení
Indiáni ze šuplíku, dvě představení Setkání před Betlémem a vánoční besídka DDM Vodňany.

c) Provoz kina – Po celý rok je v provozu kinosál, který promítá pravidelně v pondělí a ve středu ve
večerních hodinách, pokud není na tyto dny domluvena jiná akce. Ve výjimečných případech, jako
je například významná premiéra, je promítání uskutečněno i v jiný den. Dětskému divákovi jsou
vyhrazeny jedna nebo dvě nedělní odpoledne v měsíci. Pro seniory bývá uveden jeden film
měsíčně, a to v úterý v dopoledních hodinách a za snížené vstupné. Ceny vstupného jednotlivých
filmů jsou v minimální výši určené distributory, u kterých filmy objednáváme. Personální obsazení
jednotlivých promítání vyžaduje přítomnost minimálně čtyř osob (pokladna, kavárna, promítač,
službu konající dozor). Přípravu promítání kina, promítacího zařízení, jeho údržbu a hladký
průběh promítání má na starost hlavní promítač, který se střídá s dalšími dvěma promítači, jež
pracují v MěKS na DPP. V roce 2018 byl provoz kina v červenci, srpnu a září pozastaven z důvodu
revitalizace sálu MěKS. V tomto období nabídlo MěKS divákům jako alternativu promítání
mobilního letního kina, jež se konalo v prostoru Sportovního areálu Blanice a nabízelo divákům
nejúspěšnější premiéry z posledních několika měsíců. Vzhledem k dobrému počasí, příznivým
cenám a pečlivému výběru filmů se letní kino setkalo s hojnou účastí a pozitivními ohlasy diváků.
Reálně proto uvažujeme, že budeme v tomto modelu pokračovat i v roce následujícím.
d) Akce mimo budovu KD – kromě vlastní pořadatelské činnosti se MěKS v průběhu celého roku
spolupodílí na realizaci dalších akcí mimo budovu kulturního domu, tedy na různých místech ve
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městě. Obvykle spolupracuje s městem Vodňany a jeho příspěvkovými organizacemi, dále pak
s organizacemi jako je ZUŠ Vodňany, DDM Vodňany, SRŠ Vodňany, FROV JÚ ČB a s různými spolky
a dalšími osobami. V roce 2018 jsme se podíleli na pořádání těchto akcí a naším úkolem bylo:
i. 8. Městský ples – program, soutěž o ceny, technické zajištění, propagace a další
ii. Velikonoční jarmark – organizace stánkového prodeje před KD, doprovodný
program, technické zajištění, propagace a další
iii. Oslavy státních svátků a pietní akce u památníku u kulturního domu – technické
zajištění
iv. Vodňanské rybářské dny – program, organizace stánkového prodeje na tržišti,
technické zajištění, propagace a další
v. Mariánská pouť – program, technické zajištění, propagace a další
vi. FROV FEST – zapůjčení technického vybavení
vii. cyklistické toulky Na kole okolo Vodňan – příprava, technické zajištění, prezence,
propagace a další
viii. Historická slavnost města k příležitosti výročí konce velké války a vyhlášení první
republiky ve Vodňanech – program, technické zajištění, propagace a další
ix. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí – program, technické zajištění,
propagace a další
x. Mikuláš na náměstí bez petard - program, technické zajištění, propagace a další
xi. Večeře pro seniory – program, technické zajištění a další
xii. Adventní trhy – organizace stánkového prodeje před KD, doprovodný program,
technické zajištění, propagace a další

e) Besedy – MěKS pořádá jednou měsíčně v období leden-květen a říjen-listopad odpolední
posezení dříve koncipované jako pravidelná beseda pro seniory na různá témata s názvem Černá
hodinka. V současné době se podstata pořadu mění a je více zaměřena na širší veřejnost, jelikož
akce pro seniory jsou zajišťovány v dostatečné míře a kvalitě jinými organizacemi a spolky. Řada
těchto besed se tedy děje v prostorách MěKS také formou pronájmu, organizaci besed tedy
v současnosti zajišťuje více spolků (např. SASV, MAS Vodňanská ryba, Obec baráčnická), přičemž
zaměstnanci MěKS poskytují těmto spolkům veškerý potřebný servis.
f)

Výstavy – MěKS má k dispozici celkem22 výstavních panelů, které jsou umístěny ve foyer
kulturního domu. Tyto panely jsou již technicky nevyhovující a neposkytují dostatečný prostor a
využití dnešním uměleckým potřebám, jsou tedy využívány zejména místními organizacemi (ZUŠ,
DDM, Fotoklub, MŠ). V roce 2019 je počítáno s jejich výměnou za modernější typ – estetičtější a
lépe vyhovující potřebám vystavovatelů.
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g) Mateřské centrum DUHA – fungování tohoto centra MěKS plně zajišťuje, včetně personálního,
materiálního a finančního pokrytí. MC sídlí přímo v budově kulturního domu a je mu poskytován
veškerý servis. Personální obsazení spočívá v jednom zaměstnanci, který se stará o program
zaměřený na vzdělávání a volnočasové aktivity matek s malými dětmi. Náplní je celodenní
program, akce, výlety, besedy a jiné.
h) Zpravodaj města Vodňany – MěKS je vydavatelem tohoto periodického tisku územně
samosprávního celku. Zpravodaj vychází jako měsíčník v nákladu 3200 ks, je určen občanům
města Vodňany a je zdarma distribuován na všechny doručovací adresy ve městě a v jeho
místních částech. Personálně je zajišťován jedním zaměstnancem. V roce 2018 zajišťovala jeho
distribuci Česká pošta, v roce 2019 je v plánu změna formy distribuce pomocí brigádníků, čímž by
se měla kvalita roznosu výrazně zlepšit. V návaznosti na nové vedení města došlo po podzimních
komunálních volbách k výměně členů redakční rady na základě rozhodnutí rady města.
i)

Kavárna Colombina - MěKS disponuje vlastní kavárnou, zabývající se hostinskou činností, která
nabízí během dne ještě několik dalších služeb, jako je internetová kavárna, kopírovací služby,
skenování dokumentů, a další. Tento prostor a jeho personál je dále využíván k pořádání různých
besed, kurzů a školení. Ve večerních hodinách poskytuje nezbytný servis před každým
představením, které se v MěKS koná, a to formou občerstvení (studené i teplé nápoje, pochutiny).

j)

Ostatní služby – výlepová služba, výpůjčky zařízení a další

5) KLUBY POD ZÁŠTITOU MěKS
MěKS Vodňany je zřizovatelem čtyř dalších klubů, jejichž samostatná existence by komplikovala jejich
provoz jako takových.
-

Historicky (od r. 1975) se jedná o loutkový soubor Pimprlata – loutkové divadlo působící
v současné době samostatně ve Smetanově ulici.

-

Od roku 2012 působí pod MěKS ochotnický divadelní soubor Divadlo pod plachtou. V roce
2018 měl soubor 15 členů, v tomto roce bohužel neuvedl žádnou premiéru ani reprízu svých
představení.

-

Od roku 2016 obnovil svoji činnost a o záštitu požádal Fotoklub Vodňany. V roce 2018 měl
klub 9 stálých členů, pro jejichž pravidelné schůzky využívá klubovnu v budově KD. Členové
fotoklubu spolupracují na akcích MěKS formou fotodokumentace. Výsledky své činnosti
publikují pravidelně ve Zpravodaji města Vodňany v rubrice Fotoklubové okénko.

-

Od roku 2016 má pod sebou MěKS také Klub vojenské historie Šumava II. Jeho členové mají
ve vestibulu KD stálou výstavu modelů bojové techniky z 2. sv. války. V roce 2018 měl klub 4
členy. Hlavním počinem v tomto roce bylo uspořádání výstavy obrazů a modelů s tematikou
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historické válečné bojové techniky z 2. sv. války ve foyer MěKS, a to v rámci oslav 100. výročí
založení republiky.

6) PROJEKTY
V rámci zkvalitnění nabízených služeb a obohacení kulturního a společenského vyžití občanů zpracovalo
MěKS na základě grantů Jihočeského kraje následující projekty. Žádost o dotaci byla kladně vyřízena
v případě všech těchto projektů, z nichž byly financovány tyto akce:
-

Mateřské centrum Duha - ……………………………………….. (přidělená dotace 18.000 Kč)

-

Vodňanské rybářské dny 2018 – program na náměstí (přidělená dotace 35.000 Kč)

-

Oslavy 100 let české státnosti…………………………………….(přidělená dotace 70.000 Kč)

Nadace Jihočeské cyklostezky podpořila na základě naší žádosti akci cykloturistickou akci Na kole okolo
Vodňan, a to částkou 10.000 Kč.

7) KONTROLY A REVIZE
V roce 2018 proběhly v budově kulturního domu následující kontroly a revize:
-

Kontrola čištění spalinové cesty
Revize jevištního tahového zařízení
Revize a funkční zkouška EZS
Revize zařízení EPS
Revize elektrické instalace
Kontrola provozuschopnosti požárního vodovodu a příslušenství
Kontrola OSA
Kontrola plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, kterou provedl
hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – územní odbor Strakonice
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8) ÚDRŽBA A SPRÁVA MAJETKU
MěKS v roce 2017 disponovalo hmotným majetkem ve výši 2.219.329,- Kč
a investicemi ve výši 1.462.574,- Kč, do nichž spadá zejména technika a vybavení kulturního domu.
Po inventuře byl z důvodu nefunkčnosti nebo nedostatečnosti odepsán majetek v hodnotě 42.764,- Kč.
Pořízen byl nový majetek v hodnotě 85.106,- Kč (bezdrátové mikrofony, terminál docházky, rozvaděč,
čistič Kärcher).
MěKS má pro své potřeby k dispozici na základě smlouvy o výprose zapůjčen od MÚ Vodňany osobní
automobil Škoda Fabia v hodnotě 302.907,- Kč, jehož údržbu a provoz hradí z vlastních prostředků.
MěKS má ve správě budovu kulturního domu. V roce 2018 byly na budově provedeny opravy v celkové
výši 205.591,- Kč (výměna žaluzií, protipožární impregnace jevištních textilií, opravy opěradel a područek
sedadel, opravy žlabů a svodů, montáž křesel).

9) HOSPODAŘENÍ
HOSPODAŘENÍ

schválený rozpočet

čerpání rozpočtu
(skutečnost)

NÁKLADY
Mzdové prostředky
prostředky na provoz

7 105 641 Kč
2 947 500 Kč
4 158 141 Kč

7 918 093 Kč
2 996 560 Kč
4 921 533 Kč

VÝNOSY
příspěvek od zřizovatele
tržby

7 109 141 Kč
5 299 141 Kč
1 810 000 Kč

7 914 446 Kč
5 299 141 Kč
2 481 766 Kč

hospodářský výsledek

10)

- 3 647,12 Kč

ZÁVĚR A PROGNÓZA PRO ROK 2019

V roce 2019 se chystáme rozšířit nabídku také o představení avantgardních divadelních souborů.

Na vypracování se podíleli:
Ing. Michal Madar
Lucie Hanžlová
Marta Švábová
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