Příloha č. 4

Zpráva o hospodářské činnosti (HČ) kraje za leden – květen 2009
Ukazatel
Hospodářská činnost za OHSP – ORJ 4
HČ
nájemné
Zdravot.
Klub
Gastro
Česká
v Kč
zased.
záchran. Českých
MMR
Záruba
pošta
místností
služba
turistů
Výnosy 29.200,- 205.725,- 16.310,- 17.500,- 102.540,- 2.616,Náklady
6.930,9.840,- 10.350,58.420,- 1.315,Zisk
22.270,- 205.725,- 6.470,- 7.150,44.120,- 1.301,-

RERA,
a.s.
93.475,54.325,39.150,-

Celkem
Kč
467.366,141.180,326.186,-

Hospodářská činnost byla v roce 2009 (leden – květen) zajišťována odborem hospodářské
správy OHSP – ORJ 4. Zahrnovala dlouhodobé a krátkodobé pronájmy. U krátkodobých
pronájmů se jednalo o pronájmy zasedacích místností, u dlouhodobých pronájmů se jednalo
o pronájmy prostor firmě Gastro Záruba (jídelna KÚ), České poště (provozní prostory, včetně
přepážky), Ministerstvu pro místní rozvoj, Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje,
Klubu českých turistů a společnosti RERA, a.s.
Vyúčtování nákladů za energie u firmy Gastro Záruba probíhalo samostatně mimo hospodářskou
činnost přesným propočtem na základě nainstalovaných měřidel. U ostatních činností (zasedací
místnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká pošta, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského
kraje, Klub Českých turistů a RERA, a.s.) vychází náklady za energie a služby z kalkulací a jsou
určeny smlouvami (tzn. bez dalších přeúčtování energií a služeb) podle paušálních propočtů energií
a služeb na m2 užívaných ploch.
Shrnutí výkazu zisku a ztráty:
Položka
Spotřeba energie, vody, plynu
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
(vodné)
Ostatní služby
Poplatky bance

Celkem v Kč
55.290,72
7.071,94
78.817,34
33,00

Náklady celkem

141.213,00

Tržby z prodeje služeb

467.366,00

z toho: tržby z dlouhodobých pronájmů

438.166,00

tržby z krátkodobých pronájmů

29.200,00

Přijaté úroky

2.286,05

Výnosy celkem

469.652,05

Výsledek hospodaření před zdaněním

328.439,05

Dodatečné odvody daně z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

0,00
328.439,05

Pozn: Účet Dodatečné odvody daně z příjmů již nebyl v roce 2009 použit z důvodu ukončení
hospodářské činnosti k 31. 5. 2009, a proto již neovlivnil výši hospodářského výsledku roku 2009.
Vypracovala: Ing. Jitka Ročárková
Dne: 26. 1. 2010

