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Poděkování 

 
Vedení organizace děkuje za spolupráci, vstřícnost a podporu vedení města v čele 

s primátorem Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, a všem odborným pracovištím 

Magistrátu města Olomouce. Dík za spolupráci patří i pracovníkům Technických služeb 

města Olomouce, a.s. a Výstaviště Flora, a.s. Nelze opomenout i příslušníky Městské 

policie Olomouc za snahu o zvýšení pocitu bezpečnosti návštěvníků hřbitova, za snahu 

minimalizovat drobné krádeže, zvýšenou dohledovou činnost především v období Svátku 

zesnulých, velikonočních, vánočních a novoročních dnů. Vedení organizace děkuje i 

Úřadu práce v Olomouci za spolupráci při zaměstnávání osob dlouhodobě 

nezaměstnaných. 
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  Příspěvková organizace Hřbitovy města Olomouce (dále HmO) byla zřízena za 

účelem správy, provozu, údržby, oprav hřbitovů a poskytování vybraných služeb v oblasti 

pohřebnictví na území města Olomouce. Jedná se nejen o správu městem vlastněných 

hřbitovních pozemků a na nich se nacházejících nemovitostí, ale i o výkon zákonných 

povinností u dalších olomouckých hřbitovů, jejichž pozemky město nevlastní. Hřbitovy 

jsou situovány v městských částech Černovír, Neředín, Nedvězí, Nová Ulice, Nové Sady, 

Holice, Chomoutov, Chválkovice, Slavonín, Staré Hodolany a Svatý Kopeček. Celková 

spravovaná rozloha je 22,5 ha. Do země nelze pohřbívat na hřbitovech Hodolany, 

Černovír, Chomoutov a omezeně na tzv. starém hřbitově na Svatém Kopečku. 
 

 

Ekonomika 

Hospodaření Hřbitovů města Olomouce, p.o., skončilo účetním ziskem ve výši 

cca 283 tis. Kč (226 tis. Kč z hlavní činnosti, 57 tis Kč z doplňkové činnosti).  

Organizace zaúčtovala odpisy ve výši 1 494 tis. Kč. 

 

V hlavní činnosti - výběr nájmů a pohledávek a služeb s nájmem spojených 

(+1 091), poskytnutých služeb, prodeje hrobového zařízení (+45) dosáhl výše 8 564 tis. 

Kč, což představuje zvýšení tržeb o cca 950 tis. Kč oproti roku 2019. 

V roce 2020 organizace přijala při placení nájmu a služeb s nájmem spojených 1 487 

hotovostních plateb a došlo k nárůstu plateb prostřednictvím bezhotovostního styku 

(2926). Počet smluv na hrobová místa vzrostl na cca 16 702 (15 977 k 31.12.2019), tedy o 

cca 730 nových pronájmů a pokračuje tak trend zvyšování obsazenosti hrobových míst 

( částečně vliv epidemické situace).  

Účetnictví HmO roku 2019 prošlo externím auditem (Ing. Jarmila Orlitová) 

s výrokem auditora ze dne 12. března 2021. Zpráva je přílohou. Náklady na audit budou 

činit 40 tis. Kč.   

 

Statutární město Olomouc přispělo na provoz organizace pro rok 2019 částkou ve 

výši 4 450 tis. Kč. Nižší čerpání oproti rozpočtu, schválenému zastupitelstvem, souviselo s 

využitím odložených finančních prostředků z hospodářského výsledku r. 2019 a také 

nemožnost realizace plánovaných oprav z titulu nezajištění projektování a nezájmu 

zhotovitelů – vliv covidové situace.  

 

Vědomi si úzké spojitosti mezi aktuálností evidence nájemců hrobových míst a 

nutností i povinností zkulturnit místa posledního odpočinku našich předků také v roce 

2020 pracovníci organizace usilovali o doplňování hřbitovní evidence. Přetrvává 

nemožnost organizace nahlédnout do základního registru obyvatelstva, a tedy nemožnost 

zjištění nájemců hrobových míst, kteří změnili adresu svého pobytu mimo náš olomoucký 

obvod a změnu organizaci nenahlásili. Zjištění nájemců má spolu s vyjasněním 

vlastnických vztahů k jednotlivým pietním místům také význam s ohledem na vzhled 

hřbitovů. Zpřesnění aktuální evidence žijících nájemců umožňuje jednak rozpouštění 

rostoucích nákladů na co největší počet pietních míst, tak prakticky vyloučit možnost 

zrušení hrobových zařízení na pietních místech bez vědomí nájemce nebo jeho blízkých.  

K 31. 12. 2020 bylo z 16 702 písemnou smlouvou pronajatých míst 718 

s neproplacenými poplatky (419 k 31.12.2019) v celkové výši pohledávky 256 075 Kč v Ø 

výši 356 Kč (k 31.12.2019 pohledávka 136 845 Kč v Ø výši 327 Kč), kdy rozhodující vliv 
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měla epidemiologická situace, kdy zvláště starší nájemci, zvyklí platit každoročně, se 

nedostavili. U těch, jimž byli příbuzní ochotni hradit bankovním převodem, narostla doba 

předplaceného období na pět i deset let. 

V oblasti nákladů měla dopad na nečerpání plánovaných položek především 

nemožnost zabezpečit projektanty na plánované opravy (hlavně mlatové cesty vlevo při 

příchodu ke krematoriu), nezadání zpracování projektové dokumentace k opravě márnice 

na slavonínském hřbitově (dosud nepřevedeno z ÚZSVM). Pokračovaly práce na Lese 

vzpomínek, kdy bylo využito dotačního programu na výsadbu stromů (proplacení dotace 

leden 2021 ve výši 232 tis. Kč). 

Odvoz odpadů ukládaných do kontejnerů je smluvně zajištěn u Technických služeb 

a.s. Na hřbitovech ve Slavoníně, Nových Sadech, Hodolanech, Svatém Kopečku a 

Chválkovicích jsou od r. 2018 nahrazeny velkoobjemové kontejnery standardními 

kontejnery na TKO. Velkokapacitními kontejnery jsou tyto hřbitovy posíleny v období 

velikonočních, svatodušních, vánočních i novoročních svátků.  

Zaměstnanci 

Na výsledcích roku 2020 se podílelo 17 přepočtených pracovníků. Organizace 

disponuje plným stavem hrobníků, naproti tomu se delší dobu nedaří získat zahradníky – 

arboristu v počtu dvou pracovníků. Všichni hrobníci s certifikátem, kvalifikace u dalších 

rozšiřována o práce s motorovou pilou a to i ve výškách, obsluha výškových plošin, 

svářecí průkaz apod. Dlouhodobá spolupráce s Úřadem práce zabezpečuje přísun 

pomocných pracovníků – pro naše potřeby v průměru 3 osoby na tzv. veřejnou službu, 

která zaměstnanci ÚP stanoví povinnost odpracovat v měsíci 20-30 hodin pro vznik 

nároku na vyšší sociální příspěvek od ÚP. Organizace zajišťuje proškolení a ochranné 

pomůcky. Na veřejně prospěšné práce nebyl zaměstnán ani jeden zaměstnanec – ÚP neměl 

kapacitu nabídnout. 

 

Prezentace organizace a programové vybavení  

Organizace pravidelně aktualizuje stránky na adrese http://www.olomouc. 

eu/hrbitovy, případně využila upozornění pro občany na stránkách Olomouckých listů a 

webu města. Zde byli návštěvníci i nájemci informováni o základních parametrech 

organizace, především o kontaktu, provozní době případně dalších opatřeních v loňské 

složité době. V období nařízené uzávěry pracoviště byly umožněny osobní schůzky jen 

v případech ukládání zesnulých do hrobů a to denně od 8.oo do 12.oo hod. Po možnosti 

otevření byl zaveden časový harmonogram objednání klientů, který se osvědčil a až na 

mimořádné situace zabezpečil plynulé odbavování klientů. O systému byly informace jak 

na stránkách organizace, tak postoupeny i na web SmOl. Samozřejmostí bylo upozornění 

u vstupu do organizace, tak na vývěsní ploše.  

Náklady na www stránky nevznikají, jsou plně udržovány pracovníkem organizace, 

případně ve spolupráci s webmasterem města. 

Evidenční povinnost dle zákona 256/2001 Sb. ve znění Zákona 193/2017 Sb. je 

organizací plněna v plném rozsahu zákonných povinností a současně historická evidence 

zesnulých poskytuje databázi, jejíž rozsah nemá vyjma pražských hřbitovů srovnání 

v České republice. 

 

Programové vybavení, používané od r. 2018 (fy DIGIS, s.r.o., Ostrava), je neustále 
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upravováno o zpřesnění příp. rozšiřováno o doplňky. S ohledem na snahu o provedení 

digitalizace olomouckých hřbitovů (dosud Nedvězí, Slavonín, Holice a Chomoutov) s 

cílem zpřístupnění informací o hřbitovech a jednotlivých hrobových místech široké 

veřejnosti, a nemožností rozšíření softwaru cestou magistrátního serveru bude v roce 2021 

přikročeno k pronájmu externího tzv, virtuálního serveru, který umožní nejen zvýšení 

komfortu stávajícího programu, ale přispěje k úsilí o výše uvedenou digitalizaci hřbitovů.  
 

 

Stav a aktivity na spravovaných hřbitovech   
 

Neředín 

Organizace v roce 2020 po dokončení zadláždění páteřních komunikací se 

orientovala na další svěřený majetek. Byla provedena oprava střechy na historické budově 

tř. Míru 137/104 ve výši 2 104 tis. Kč, oprava střechy pronajaté nemovitosti v SZ-ní části 

hřbitova (havarijní stav - 218 tis. Kč), oprava drátěného oplocení v SV-ní části hřbitova 

(98 tis. Kč), oprava zděného oplocení ve východní části hřbitova, přiléhající k židovské 

části pohřebiště (545 tis. Kč), oprava el. vedení (havarijní stav - 60 tis. Kč). V prostorách 

hřbitova bylo vyměněno 5 ks „pítek“ – míst pro odběr vody z důvodu rozpadu původních. 

Poptávka po hrobových místech nejen pro urnová hrobová zařízení neustává, 

k dispozici je dostatek těchto míst (byť ne vždy v souladu s požadavky nájemců). V roce 

2020 byly vytvořeny nové základové pásy na 34 nových hrobových míst v režii 

organizace. Aktivně pomáháme formou zprostředkování prodeje i stávajícím nájemcům 

hrobů tohoto typu, aby obsazenost míst byla co nejvyšší.   

Organizace v roce 2020 pokračovala v aktivních pracích s opuštěnými hrobovými 

zařízeními v souladu s „Pravidly pro nakládání s opuštěnými hrobovým zařízeními“. I přes 

úspěšný prodej HZ nutno konstatovat, že náklady na odstranění kamenných prvků 

opuštěných hrobů značně snižují příjmy z prodejů. 

Průběžně, po souhlasu Odboru životního prostředí MmOl, byly odstraňovány 

dřeviny, ohrožující bezpečnost návštěvníků a majetek uživatelů pietních míst. Specifickou 

skupinu dožívajících stromů tvoří břízy, jež i dendrologicky jsou za hranicí životnosti. 

Pohyb pod nimi při silném větru i po něm je značným rizikem. Kácení pomocí zapůjčené 

plošiny je prováděno vlastními pracovníky. 

 

Pokračují problémy se zakořeněním borovicové aleje v oddělení XVIII (od bouře 

Herwart 2017). Pro podporu zakořenění stromů nadále používány kůlové opěry. 

 

Pokračovaly práce na místě bývalého zahradnictví za židovskou částí hřbitova 

s  přípravou prostor „Lesa vzpomínek“, úložiště zpopelněných ostatků v přírodním 

prostředí. S pravidelnou údržbou a využitím výše zmíněného dotačního titulu MŽP ČR 

bylo nově vysázeno v souladu s projektem 37 ks stromů, náklady organizace činily cca 30 

tis. Kč nad poskytnutou dotaci. Úspěšným osobním jednáním se svatomořickým 

děkanátem byly získány další vhodné pískovcové plotny, které byly při rekonstrukci 

kostelní věže nahrazeny novými. Spolu s již dříve získanými deskami plánuje organizace 

jejich využití na finální dokončení plochy v centru Lesa vzpomínek. 

 

Organizace při intenzivních a pokračujících podnětech nájemců a návštěvníků 

hřbitova zakracuje živé ploty (vysazené v 30 letech XX. století především v oblasti kolem 
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obřadní síně) na výšku, dovolující návštěvníkům udržovat si vizuální přehled o blízkém 

okolí. Tyto ploty jsou tvořeny zeravy, jejichž každoroční přírůstky nelze zkracovat o celou 

délku přírůstku s ohledem na „vyholení“ jejich z kmene vyrůstajících částí. Živý plot tak 

každoročně přibývá jak v šířce, tak výšce a intenzivně pracujeme na jejich náhradě. Pro 

výměnu značně poškozeného cypřišového živého plotu, oddělujícího židovskou část 

hřbitova od „Lesa vzpomínek“, již byly použity tisové sazenice, umožňující radikální 

zkrácení nevhodných přírůstků bez vzhledových vad. 

Letitá systematická činnost při vyjasnění vlastnických vztahů k hrobovým 

zařízením umožnuje organizaci uskutečňovat úpravy hrobových skupin hřbitova. Hrobová 

zařízení, nemající nájemce, ale spoluvytvářející vzhled a atmosféru hřbitova, byla sepsána 

a zdokumentována, část je průběžně ošetřována, část byla po zdokumentování stavu 

demontována a plochy zatravněny k případnému budoucímu nenáročnému upravení na 

klasické hroby. Jak již zmíněno výše, jedná se o velmi finančně nákladné práce (1 

kontejner na kamenný odpad = 7 tis.Kč = max. 3 zlikvidované hroby, 8-18 hodin práce 

zaměstnanců/1hrob).  

Velmi se osvědčily stojany na epitafní destičky u aktivně využívané rozptylové 

loučky č. 5. Po naplnění prvních dvou stojanů (á 135 ks)  byl v říjnu 2020 instalován již 

třetí stojan (nájem vždy na 10 let za 590,- Kč). 

Na srážky bohatý rok 2020 se projevil špatnými odtoky srážkové vody a to jak u 

urnových hrobů v sekcích U VI-X, tak u kopaných hrobů v sekcích H XVIII-XIX. Nízký 

spád a jílovitá zemina neumožňují dostatečný odtok či vsakování a stojící voda či bahnitý 

terén zapříčiňují relativně častější stížnosti nájemců. Vysypávání drtí či šotolinou má 

pouze dočasný efekt do doby vtlačení do zeminy. Situaci komplikuje dle našeho názoru i 

nevhodně vysázená alej borovic, jež nejsou prakticky žádnými absorbéry vody, ale některé 

i po 8-mi letech nedokázaly vytvořit dostatečný kořenový systém a musí být podpírány. 

 

 

Stav spravovaných nemovitostí a jejich údržba:  

- budova tř. Míru 137/104  

 - na základě statického stavu budovy, poptávky veřejnosti a snahy naší organizace o 

kulturnější zázemí pro zaměstnance (šatny, sociál. zařízení a kuchyňka) byl 

zpracován projekt vybudování veřejných toalet  

 - provedena výměna střešní krytiny včetně okapových svodů, oprava komínů a 

hromosvodu; 

 

-  budova tzv. evangelické kaple  

– opraven přívod elektrického vedení (havarijní stav, při opravě budovy 137/104 

zjištěno rozsáhlé poškození izolace; 

 

- skladová budova v SZ-ní hospodářské části  

- oprava střechy po rozsáhlém zatékání po loňských vydatných srážkách 

 

Na Pohřebišti spojenců 2. světové války přes aviso návštěvy financujícího 

Velvyslanectví Ruské federace nebyly dodány odboru památkové péče podklady, 

neprováděny žádné úpravy. 
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Nová Ulice 

 Prováděna průběžná záchovná údržba hřbitova. 

 V prosinci předána plocha po bývalém domu správce pro budoucí využití 

Občanským sdružením JAN.  

  Nadále není zřejmé využití bývalé kaple – márnice, poptávka adresným 

potenciálním zájemcům bez odezvy, nabídka sdružení JAN, skautům čí organizaci domácí 

péče neakceptována. 

 

Nedvězí 

Běžná celoroční údržba. 

Slavonín 

Běžná celoroční údržba. Na řešení čeká vlastnický vztah k márnici a pozemku pod 

ní, nedořešen vlastnický vztah ke hřbitovní parcele p.č. 948/9 (ÚZSVM). 

 

Nové Sady 

Běžná celoroční údržba.  

Pro havarijní stav severní, jižní a východní zdi (ohrožen soukromý majetek – 

hrobová zařízení) byla odborem investic zpracována projektová dokumentace na 

rekonstrukci. Zhutněním drti zpevněna komunikace od přístupu za kostelem k hlavní 

bráně, rozsáhlejší oprava až po dokončení opravy hrobky Brděků. 

Pro snadnou dostupnost kontejner na hřbitovní odpad neustále využíván zahrádkáři 

z blízké kolonie i místními jako běžný, městem přistavený kontejner na skládkování.  

Správce v sezónním období. 

 

Holice 

Běžná celoroční údržba. Správce na zkrácený úvazek – zamykání a odemykání 

vstupů, uzavírání a údržba prostor WC.  

 

Staré Hodolany 

Běžná celoroční údržba. Platí zákaz pohřbívání do země, přijatý z důvodu ochrany 

vodních zdrojů pro Olmu před desítkami let, který vyústil ve značný počet opuštěných 

hrobových zařízení. Organizace průběžně řeší tato opuštěná hrobová zařízení s cílem 

zlepšení vzhledu hřbitova.  

 

Chválkovice 

Běžná celoroční údržba. Organizaci na základě požadavku občanů po dohodě 

s TSmO přemístila sběr odpadu před vstup na hřbitov a nahradila velkoprostorový 

kontejner za běžný. 

V rámci „in house“ zadáno vydláždění páteřní komunikace TSMO, dokončeno 

v listopadu 2020. Zlepšení průchodnosti i průjezdu pro pohřební vozidla, na konci točna 

pro otáčení vozidel bez nutnosti zajíždění do travnatého porostu.  
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Svatý Kopeček 

Běžná celoroční údržba. Na starém (dolním) hřbitově 2x opravena studna. Na 

novém hřbitově předlážděn prostor centrální komunikace s úpravou pro vjezd invalidních 

vozíků a kočárků. 

 

Černovír – občanský 

Běžná celoroční údržba. Předlážděna centrální komunikace spolu s výměnou obrub. 

 

Černovír – vojenský 

Na velmi historicky hodnotné, převážně odbornou veřejností navštěvované 

hřbitovní lokalitě, je prováděno opakované strojní sekání velkých travnatých ploch za 

účelem zlepšení vzhledu hřbitova. Nově vysázeno 12 ks líp, nahrazujících odstraněné 

stromy v historické aleji. 

 

Chomoutov 

Běžná celoroční údržba.  

Sezónní správce. 
 

 

 

 

Záměry pro rok 2021 
 

Vzhledem ke konečně získané organizaci na nové hydrologické průzkumy pozemků 

hřbitovů Černovír, Nové Sady a Svatý Kopeček budou vyhotovené posudky (jejichž cílem 

je doporučení tlecí doby, nutné pro vydání Řádů hřbitovů) předány OHES a následně po 

jejich stanovisku a schválení RMO předány ke schválení na Krajský úřad Olomouckého 

kraje. 

 

Neředín 

 Proběhne oprava mlatových cest kolem krematoria. 

 Nadále bude pokračovat zdánlivě nekonečná úprava opuštěných hrobových míst 

spolu s likvidací hrobových zařízení, hyzdících prostory hřbitova. 

V oblasti zeleně bude pokračováno s kácením přestárlých bříz, pokračuje etapovité 

odstraňování přerostlých a nevzhledných zeravových porostů mezi urnovými hroby. 

 V případě úspěšného dokončení projektu a vybrání zhotovitele ve veřejné zakázce 

je v plánu oficiální zprovoznění „Lesa vzpomínek“ na přelomu III. a IV. čtvrtletí 2021.  

Nová Ulice 

Organizace bude pokračovat ve snaze o pronájem márnice.  
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Slavonín 

Ve spolupráci s majetkoprávním odborem iniciovat dokončení jednání ve věci 

pozemků zejména pod hřbitovní márnicí, která pozvolna upadá do havarijního stavu. 

Pokud nemá organizace uvedené pozemky ve správě, nemůže investovat do nutné opravy 

plotu či rozvodu vody (plán instalovat 1 pítko na severní straně hřbitova). 

 

Nové Sady 
 

Přidělena účelová dotace na opravu hrobky Brděků. Projektová příprava před 

konzultací s odb. památkové péče. 

 

Holice 

Běžná celoroční údržba. Příprava na demolici východní zdi.  

 

Staré Hodolany 

Běžná celoroční údržba. Průběžně prováděno odstraňování opuštěných hrobových 

zařízení s cílem zlepšení vzhledu hřbitova.  

 

 

Chválkovice 

V plánu odstranění opuštěných hrobových míst, na jejich místě připravit 

vybudování základové plochy pro urnové hroby.  

 

 

Svatý Kopeček  

Běžná údržba. 

 

 

Černovír 
Na občanském hřbitově běžná údržba, na vojenském prjednávána s odb. památkové 

péče a občanským sdružením instalace symbolických cedulek na hrobových místech. 

 

 

Chomoutov 

Běžná údržba, prořez stromů příp. odstranění uschlých stromů. Snaha o 

vyprojektování zpevněného vstupu od vozovky k bráně hřbitova. 
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Pod čarou – pro úplnější informovanost o zákonných opatřeních  

 

Zákon 256/2001 Sb., O pohřebnictví, platný od 01.01.2002, byl novelizován 

Zákonem 193/2017 Sb., platným od 1.9.2017.  

Původní zákon stanovuje písemně uzavřenou nájemní smlouvu mezi nájemcem a 

provozovatelem pohřebiště s oboustranně jasnými vymahatelnými právy a povinnostmi. 

Výraznou změnou měla být zákonná povinnost nájemce oznámit správci pohřebiště každé 

uložení zpopelněných ostatků v urnách, v praxi část nadále není nájemci důsledně 

naplňována. Zákon zvýšil ochranu uložených uren a hrobového zařízení, stanovil jasný 

postup pro ukončení nájmu hrobového místa a umožnil, aby mnohdy zpustlá a vzhled 

hřbitovů negativně ovlivňující místa byla postupně likvidována a převáděna na zatravněné 

plochy.  

Novela má kromě pozitiv pro občany v oblasti korektnosti pohřebních služeb i 

negativa v podobě opětného požadavku na vedení evidence zesnulých v písemné podobě a 

omezení možnosti exhumace z hrobových míst bez souhlasu osob dle § 114 NOZ., což při 

schválení bude znamenat omezení manipulace s hroby a hrobkami bez nájemních smluv a 

veškerá péče o tato místa zůstane na organizaci včetně finančních dopadů. 

  Současně byly určeny nové povinnosti správců pohřebišť, z nichž nejdůležitější je 

povinnost evidovat vlastníky hrobových zařízení. Zde bohužel narážíme na pasivitu notářů 

při řešení pozůstalostních řízení. Přes naše upozornění nejenže nám nesdělují dědice, na 

něž přechází právo uzavření nájemní smlouvy, ale často neřeší dědictví hrobových 

zařízení, což ve smyslu výše uvedeného zákona vede z naší strany k sdělení nutnosti 

otevření dědických řízení s určením vlastníka hrobového zařízení či místopřísežná 

prohlášení dotyčných majitelů hrobových zařízení. 

 

Na našich stránkách www.olomouc.eu/hrbitovy průběžně zveřejňujeme výzvy nájemcům 

hrobových míst (u nichž není organizaci známá současná adresa nebo adresa jejich 

právních nástupců) k uzavření nájemní smlouvy s tím, že pokud nájemní smlouva nebude 

uzavřena ve lhůtě stanovené zákonem, dosavadní užívací právo k místu zaniká i přes 

zaplacené poplatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 

V první příloze uvedeny sumáře hospodaření v členění. Další přílohou je Zpráva auditora (externího), za 

jejíž estetickou kvalitu se omlouvám. Paní auditorka je čtvrtý týden v těžkém covidovém a pocovidovém 

stavu. Situaci s vypracováním zprávy s vypětím zvládla, ale odeslala emailem v nevhodném programu. 

Originál by měl dorazit do 19.3.2021 poštou. 

http://www.olomouc.eu/hrbitovy
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HOSPODAŘENÍ  HmO  v roce 2020 
 

Hlavní činnost     2020                                 2019 

Vlastní příjmy celkem      11.149 tis. Kč    7.614 tis. Kč 

        z toho - tržby                          7.506 tis. Kč          6.379 tis. Kč            

                          - ostatní výnosy                         3.613 tis. Kč          1.235 tis. Kč 

  

Provozní příspěvek od zřizovatele       4.450 tis. Kč     7.878 tis. Kč 

Zdroje hlavní činnost celkem      15.599 tis. Kč  15.492 tis. Kč  

Provozní náklady                  15.364 tis. Kč         13.190 tis. Kč 

Hospodářský výsledek                                      235 tis. Kč               2.302 tis. Kč 

 

Doplňková činnost           2020                                 2019 

Příjmy              842 tis. Kč       807 tis. Kč  

Provozní náklady             794 tis. Kč       442 tis. Kč 

Hospodářský výsledek                                        48 tis. Kč        189 tis. Kč 

________________________________________________________________________ 

 

Sumář 

Vlastní příjmy celkem                           11.991 tis. Kč    8.440 tis. Kč 

Dotace           4.450 tis. Kč    7.878 tis. Kč 

Zdroje celkem        16.441 tis. Kč  16.318 tis. Kč 

Provozní náklady celkem       16.158 tis. Kč  13.827 tis. Kč 

________________________________________________________________________ 

 

Hospodářský výsledek celkem                          283 tis. Kč     2.491 tis. Kč 


