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1. Zhodnocení činnosti organizace za uplynulé období
2017/2018
DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ROZMARÝN je otevřeným zařízením pro děti, žáky, studenty a dospělou
veřejnost se zaměřením na zájmové vzdělávání. Jeho úkolem je vytvářet vhodné podmínky pro účelné
využití volného času účastníků. Zájmovou vzdělávací činnost poskytuje formou pravidelných
zájmových aktivit, příležitostných činností převážně o víkendech. V době všech školních prázdnin
pořádá DDM táborovou činnost. Vytváří podmínky pro možnost spontánních aktivit. V oblasti služeb
pro školy a školská zařízení organizuje okresní soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT a na DDH učí
žáky 4. tříd ZŠ dopravní výchovu. V oblasti prevence sociálně patologických jevů připravuje nabídku
přednášek a besed.
ČINNOST ORGANIZUJE V OBJEKTECH:
1) Hlavní budova s přilehlou zahradou, na ulici Plešivecké (oddělení Atletiky a her, Společenských věd a
prevence, Estetiky a propagace, Okresních soutěží a přírodovědy, Tanečně pohybové)
2) Klubovou činnost realizuje v pronajatých prostorách Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích.
3) Sportovní a pohybové aktivit v pronajatých tělocvičnách na ZŠ a SŠ v Litoměřicích.
4) Okresní soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT v odloučeném pracovišti DDM TKM Litoměřice, Sovova
2.
5) ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ
Dětské dopravní hřiště (DDH) Litoměřice, Žižkova 1905
Technický klub dětí a mládeže (TKM) Litoměřice Sovova 2.
STATISTIKA POČTŮ ÚČASTNÍKŮ ČINNOSTI DDM

2015-2016
PRAVIDELNÁ ČINNOST 864
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
23 991
BESEDY
1 881
OKRESNÍ
SOUTĚŽE 6 745
MŠMT
DDH
PROVOZ
PRO 9 488
VEŘEJNOST, ŠD, MŠ,
KLUBOVÁ ČINNOST
2 740
DDH
–
DOPRAVNÍ 2 164
VÝUKA ŽÁKŮ 4.TŘ.ZŠ
TÁBORY
302
PŘÍMĚSTS.TÁBORY
1055
CELKEM
49230

2016-2017
1103
18917
362
6765

2017-2018
1268
14500
735
5045

5306

7745

3150
3106

2400
2706

298
833
39840

324
1116
35839

STATISTIKA
NÁVŠTĚVNOSTI
PRAVIDELNÝCH
ÚČASTNÍKŮ
V ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 2013-2018. Zájemci se mohou do zájmové činnosti hlásit během
celého školního roku, proto evidenci provádíme ještě k 30.6.

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Počet
Počet
ZÚ účastníků
k 31.10.
k 31.10.
55
588
64
711
67
864
74
1028

Počet
účastníků
k 30.6.
684
782
944
1103

2017-2018

76

1135

1268

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI DDM ROZMARÝN – z nabídky 88 kroužků různých oborů, bylo
skutečně otevřeno a naplněno 81 kroužků s celkovým počtem 1268 pravidelných účastníků. Na
základě zvýšeného zájmu dětí o sport, jsme obohatili programovou nabídku v oblasti tělovýchovy a
sportu o další nové aktivity a u stávajících jsme navýšili jejich kapacitu. Zájem byl také o technické
obory. I letos se objevily v naší nabídce nové kroužky NERF, YOUTOUBE redakce Rozmarýn, Heroes
of the Storm, kruhák a Večery pro tvořivé na oddělení estetiky. Díky zájmu dětí jsme po loňské pauze
mohli opět otevřít jezdecký oddíl. Již 5. rokem pokračovala spolupráce se Zdravým městem. Město
Litoměřice podporovalo akce pro rodiny s dětmi a seniory. V rámci podzimního zážitkového dne, bylo
naše DDH oceněno certifikátem dobré kvality-„Hřiště-sportoviště-tělocvična-OVĚŘENÝPROVOZ".
ČESKÁ KVALITA je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do
styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že toto provozované zařízení má a
udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu. V říjnu 2017 jsme licenci na užívání této
značky přebírali na Galavečeru v Praze ve Švandově divadle. Ke dni 1. 4. 2018 schválila Rada Města
Litoměřice změnu organizační struktury DDM Rozmarýn. Vedoucím Technického klubu dětí a
mládeže (TKM), odloučeného pracoviště DDM Rozmarýn, byl jmenován Bc. Jiří Rudolf. V rámci
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) jsme podnikali kroky, které bylo nutné
zajistit pro další činnost organizace. V květnu nám schválilo MŠMT žádost o podporu z OP VVV.
(Šablony II.). Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým
programem v gesci MŠMT, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat FP
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). DDH bylo otevřené pro veřejnost
již od dubna a počty návštěvníků byly vyšší než vloni. Vozový park DDH pro děti jsme vybavili novými
šlapacími motokárami. Velkou motokáru využíval lektor při dopravní výchově žáků.
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY
Organizaci všech příležitostných akcí věnujeme velkou pozornost. Motivuje nás zájem účastníků akcí a
zvyšující se počty zájemců o ně. Každoročně se snažíme tradiční i dílčí aktivity přizpůsobit novým
trendům, měnícím se zájmům dětí i dospělých. Pro rodiny s dětmi byla připravena pestrá škála
zájmových, příležitostných, spontánních i táborových aktivit. Příležitostné akce jsme pořádali každý
týden o víkendu. Některé se konaly v pravidelných cyklech nebo u příležitosti významných dní a svátků
v roce. Letos jsme organizovali i několik tradičních příležitostných akcí, s příchodem nových pedagogů
VČ se v nabídce příležitostných činností objevilo i několik zcela nových aktivit. Ty jsme pro velký
úspěch zařadily do nabídky na příští školní rok. Některé akce se konaly i ve spolupráci se zřizovatelem
nebo jinými organizacemi. Další dlouholetá spolupráce byla s MÚ Litoměřice s pracovnicemi z Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví viz výjezdová činnost. Od roku 2009 spolupracujeme s Odborem
sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Litoměřice, pořádáme jednodenní semináře pro pěstounské rodiny i
dvě výjezdové akce. Smyslem je připravit pro děti i dospělé aktivity, které nejen pobaví, ale jsou
ukázkou, jak smysluplně trávit jejich společný volný čas.
SPONTÁNNÍ ČINNOST
„DĚTSKÁ OTEVŘENÁ HERNA – KLUB ROZMARÝN“
Pro žáky ze 4. Tříd ZŠ a SŠ. Evidovali jsme 2400 účastníků za rok.
KLUB Rozmarýn byl již 15 let součástí nabídky DDM Rozmarýn, která odpovídala současným
trendům volnočasových aktivit pro školní děti.
MATEŘSKÉ CENTRUM ROZMARÝNEK
Dopoledne pro rodiny s dětmi - „Zábavné dopoledne“ pro předškolní děti a úterní dopolední program
pro rodiče a děti a zábavný program pro rodiny s dětmi.
PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE VE
SPOLEČNOSTI.
Každoročně je kladen důraz na preventivní práci s dětmi a mládeží. Prevencí se již stává sama podstata
naší práce, kdy nabídku volnočasových aktivit můžeme zařadit do nespecifikované prevence a
vytvořený program primární prevence pouze dotváří charakter naší práce. V rámci prevence zařazujeme
ve spolupráci besedy pro žáky ZŠ A SŠ.
OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD VYHLAŠOVANÝCH MŠMT. Soutěže byly
rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti

speciálního školství a ostatní soutěže. Jsou považovány za hlavní nástroj ve vzdělávacím systému, podle
kterých je možné identifikovat nadané dítě (žáka). Celkem 19 soutěží a olympiád s počtem 5045
zúčastněných žáků.
PRÁZDNINOVÁ ČINNOST - zájem o letní příměstské i výjezdové akce vrůstal. Bohužel se nám
nedařilo uspokojit všechny zájemce o tuto činnost. Hledali jsme všechna možná řešení, abychom
umožnili odjet na prázdniny i ostatním dětem. Koncem června jsme z toho důvodu na Lhotsku
organizovali soustředění našich sportovců a tanečníků. V průběhu letních prázdnin jsme pořádali
příměstské tábory. Jejich kapacita byla naplněna již v březnu. Zvýšený zájem rodin s dětmi, jsme
sledovali také u ostatních příměstských táborů, které jsme pořádali během celého školního roku. O
jarních prázdninách jsme letos nabízeli kromě příměstského tábora i výjezdový pobyt na horách.
Kapacita obou aktivit byla zcela naplněna. Výjezdové tábory jsme pořádali dva. První červencový
tábor v Chorvatsku a druhý v tuzemsku na novém místě na Chřibské Krásném Poli. Kapacita
tuzemského tábora 130 míst byla naplněna během jednoho týdne. Kapacita tábora u moře se naplnila po
zveřejnění na webu už v lednu.
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ DDM ROZMARÝN TECHNICKÝ KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE šestým obdobím činnosti TKM od jeho vzniku v roce 2012. Opět jsme zaznamenali, tak jako
v předchozích letech nárůst zájmu dětí ale i rodičů o zájmové technické aktivity. 145 dětí v pravidelných
zájmových aktivitách a dalších 200 dětí/žáků ZŠ v rámci spolupráce s již pěti ZŠ přesvědčuje o
správnosti a potřebnosti projektu TKM. Vedle tradičních aktivit jsme otevřeli dvě nové sekce.
(„Digitální dílna“ CNC obrábění a Laboratoř Jaroslava Heyrovského). Obě tyto aktivity jsme mohli
otevřít díky finančních příspěvků od firem (Agrofert a Lovochemie a TRCZ Lovosice). Podařilo se též
posílit řady odborných lektorů na DPD především v oblasti chemie a elektrotechniky. Děti v TKM vedle
pravidelné činnosti v sekcích se zúčastňovaly řady soutěží, kde dosáhly dobrých výsledků. V oblasti
funkčního modelářství máme dva juniorské mistry republiky v kategorii F1E a F1G. V sekci PLM se
naše děti pravidelně umísťovaly na předních místech v žákovských a juniorských kategoriích. Robotici
se v celosvětové soutěži FLL umístili na 7. místě v národním kole. V prostorách klubu se konaly
příměstské tábory - v červenci v rámci dotačního programu WERNE pro nadané žáky a poslední týden
v srpnu příměstský tábor pro děti z Litoměřic.
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ DDM ROZMARÝN DDH - organizovali jsme aktivity v oblasti
bezpečnosti a to nejen v silničním provozu - výuka a výcvik začínajících cyklistů v souladu
s „Tematickým plánem výuky a výcviku dopravní výchovy“ určeným pro 4. třídy základních škol
z litoměřického okresu. Množstvím účastnících se škol byla zaplněna celá jarní část činnosti na
dopravním hřišti a výuka probíhala nepřetržitě. Ze soutěží organizovaných DDM Rozmarýn byly na
oddělení soutěže korespondenční, tedy Matematický a Přírodovědný klokan a Dopravní soutěž mladých
cyklistů (spolupráce Policie ČR, SPgŠ Litoměřice, ČČK, Městská policie Litoměřice). Celkově se
dopravní výuky zúčastnilo 2706 žáků 4. tříd ZŠ Litoměřic a okolí. V učebně DDH jsme organizovali
v odpoledních hodinách zájmovou vzdělávací činnost. (rybáři, Minecraft of The Storm, Pokemon,
Youtouber). Kromě pravidelné DV žáků IV.tříd ZŠ atd, jsme pořádali akce pořádané ve spolupráci se
zřizovatelem a partnery (Bezpečná cesta do školy, Férové snídaně, Dávej pozor, aneb život bez úrazu,
Soutěž Mladý zdravotník, s DDM Rozmarýn – Den dětí, Den otců, Den Země, Zážitkový den pro rodiny
s dětmi, Mladý cyklista, Akce pro pěstouny, soutěžní zážitkové odpoledne pro rodiny s dětmi.
Spontánních návštěvníků DDH v odpoledních hodinách pro veřejnost včetně víkendů a prázdnin
bylo celkem 4778.
STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI - DDH
DOPRAVNÍ VÝUKA ŽÁKŮ
2706
DOPRAVNÍ VÝUKA DĚTÍ MŠ
737
NÁVŠTĚVNOST ŠKOLNÍCH DRUŽIN 350
A DALŠÍCH ORGANIZACÍ
ODPOLEDNÍ
PROVOZ
PRO 4778
VEŘEJNOST
ÚČASTNÍCI POŘÁDANÝCH AKCÍ 1880
PRO VEŘEJNOST
CELKEM
10451

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15

2. Informace z oblasti hospodaření 2018
a) Podrobný rozbor výnosů podle jednotlivých položek a čerpání nákladů podle jednotlivých položek
s uvedením rozpočtu na daný rok a skutečností ke konci roku sledovaného období vyjádřené v Kč
a to jak v hlavní činnosti, tak i v doplňkové činnosti
Organizace přikládá přehled čerpání všech nákladů a výnosů – Rozpočtová opatření k 31. 12. 2018
Zdůvodnění odchylek mezi finančním plánem k 1. 1. 2018 a skutečností k 31. 12. 2018
Hlavní činnost:
-

nad rámec plánovaných oprav zrealizována oprava elektroinstalace v Teráriu a byly provedené stavení
úpravy podezdívek okolo DDM Rozmarýn Litoměřice

-

příspěvek na činnost TKM se v průběhu roku zvýšil, byli přijaté peněžní dary, dotace od KÚ tím
pádem došlo k navýšení nákladů účtu 501434 a 558281

-

náklady na energie jsou vyšší než částka, kterou DDM Rozmarýn dostává v rozpočtu, proto každý rok
žádá o zvýšení příspěvku, v roce 2018 byl příspěvek na energie navýšen o 150000,--Kč

-

náklady na služby zvýšené – poplatek za Udělení licenční značky DDH, monitorovací zprávy DDH.

-

náklady účtu 518-410 – programové úpravy, údržba, software - navýšení z důvodů nákupu nových
licencí

c) Podrobný rozpis přijatých dotací:
schválená

Dotace od Města Litoměřice 2018
Neinvestiční příspěvek na provoz

čerpaná

1 725 000,--Kč

1 725 000,00 Kč

480 000,--Kč

480 000,00Kč

Podpora projektu vzděl. pro UR

10 000,--Kč

10 000,--Kč

Kurzy počítač. gramotnosti pro seniory

70 000,--Kč

70 000,--Kč

Na platy

2 451 000,--Kč

2 451 000,00Kč

Celkem

4 736 000,--Kč

4 736 000,00Kč

energie

Dotace od Města Litoměřice v r. 2018 byla zcela vyčerpána.

Rozpočet od KÚ Ústí nad Labem

schválená

Příspěvek na mzdy pracovníků+ odvody
Celkem
Dotace od KÚ Ústí nad Labem v. r. 2018 vyčerpaná v plném rozsahu

7 796 527,--Kč
7 796 527,--Kč

čerpaná
7 796 527,-- Kč
7 795 527,-- Kč

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TKM- podpora aktivit a technického vybavení
schváleno
použito
17/SML4043/SoPD/ZPZ - včelařství
100 000,--Kč
100 000,--Kč
Celkem
100 000,--Kč
100 000,--Kč
Dotace od KÚ Ústí nad Labem v. r. 2018 byla řádně vyúčtovaná.

Neinvestiční dotace KÚ Ústí nad Labem- TKM podpora rozvoje a vznik nových aktivit
schváleno
použito
120 000,--Kč
120 000,-- Kč
18/SML3597/SoPD/SPRP
Celkem
120 00,--Kč
120 000,--Kč
Dotace od KÚ Ústí nad Labem v. r. 2018 vyčerpaná v plném rozsahu

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - TKM- WERNE 2018
schváleno
použito
0045/7/NAD/2018
895 250,--Kč
895 250,--Kč
Celkem
895 250,--Kč
895 250,--Kč
Dotace Podpora nadaných žáků základních a středních škol v. r. 2018 - byla řádně vyúčtovaná
Dotace Rovný přístup ke vzdělání OPaVVV 2018-2020
Rovný přístup ke vzdělání
Celkem

schváleno
2 081 784,--Kč
2 081 784,--Kč

použito
591 182,--Kč
591 182,--Kč

Dotace Rovný přístup ke vzdělání OPaVVV 2018-2020 bude dočerpaná v letech 2019, 2020.

Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady – Program podpory mladých lidí na trhu práce
Schváleno
použito
Transfer 056/2017
84 061,--Kč
84 061,--Kč
Celkem
84 061,--Kč
84 061,--Kč
Dotace je realizována dle smlouvy a jejího dodatku. Vyčerpaná v roce 2018
Smlouva a poskytnutí neinvestiční dotace KÚ Ústí nad Labem Okresní soutěže
Okresní soutěže
18/SML1253/SoPD/SMT
183 000,-- Kč
Dotace byla vyčerpaná v plném rozsahu. Vyúčtování bylo zasláno KÚ Ústí nad Labem

183 000,-- Kč

d) Informace o skutečných nebo probíhajících investičních akcí konaných prostřednictvím rozpočtu
organizace
Bez komentáře
e) Rozbor čerpání prostředků na jednotlivé investiční akce konaných prostřednictvím organizace

Bez komentáře
f) Informace o skutečných nebo probíhajících neinvestičních akcí v položce oprava a údržba,
nad rámec obvyklého udržování
1. Stavební práce – oprava podezdívek okolo DDM Rozmarýn Plešivecká 1863/15
2. Elektomontážní práce - Terarium
g) Rozbor čerpání prostředků na jednotlivé neinvestiční akce v položce oprava a údržba, mimo prostředků
nad rámec obvyklého udržování
1. Stavební práce – oprava podezdívek – 42.350,--Kč
2. Elektomontážní práce - Terarium - 18.603,--kč
h) Informace o pořízeném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku v souladu s předloženým finančním
plánem ve vazbě na zdroje financování
Bez komentáře
ch) Rozbor pohledávek z hlediska splatnosti 2018
Odběratel
Město Litoměřice
Centrum služeb pro
silniční dopravu

i)

Číslo dokladu
18-00000034
18-00000038

Splatnost
Splatnost
Splatnost

nedoplatek
14. 12. 2018
10. 01. 2019

10 000,--Kč
10 000,--Kč

Rozbor závazků z hlediska splatnosti 2018

x
Plavecký bazén
Fixnet
ZŠ Speciální, Litoměřice
Základní škola
T-Mobil Czech Rep
T-Mobil Czech Rep
Základní škola Havlíčkova
Severočeské vodovody a
kanalizace
ČEZ Prodej s.r.o
Centropol energy

18-F1000450
18-F1000453
18-F1000449
18-F1000454
18-F1000451
18-F1000448
18-F1000447
18-F1000452

splatnost
splatnost
splatnost
splatnost
splatnost
splatnost
splatnost
splatnost

16. 01. 2019
16. 01. 2019
17. 01. 2019
14. 01. 2019
14. 01. 2019
15. 01. 2019
15. 01. 2019
10. 01. 2019

1500,00Kč
750,00Kč
303,00Kč
3360,00Kč
6000,00Kč
2114,00 Kč
4043,00 Kč
16680,00Kč

18-F1000446
18-F1000455
18-F1000440

splatnost
splatnost
splatnost

14. 01. 2019
22. 01. 2019
28. 12. 2018

155, 00Kč
817,00 Kč
-63 606,00Kč

j) Příděl finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu
a fondu odměn po skončení účetního období
Celkový hospodářský výsledek DDM Rozmarýn Litoměřice v r. 2018 činí 58 056,91Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů je:
Fond rezervní
Celkem

58 056,91 Kč
58 056,91 Kč

k) Přehled o přijatých darech
V roce 2018 byly přijaté peněžní dary:
Lovochenie Lovosice - 20000,--Kč pro TKM na pomůcky a vybavení
TRCZ s.r.o. Lovosice – 25000,--Kč pro TKM na pomůcky a vybavení

3. Kontrolní činnost
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné PO za sledované období. Naše organizace se při
kontrolní činnosti řídí směrnicí č. 20. Tato směrnice stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace
při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle Zákona č.
320/2001 Sb. ve znění Zák. č. 482/04 Sb. o finanční kontrole a dále dle vyhlášky o finanční kontrole
č. 416/04 Sb. Dalšími právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou: Zák. 552/91 Sb. o státní
kontrole, Správní řád, Zák.č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, Pokyny Centrální harmonizační
jednotky MF ČR. Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování
ředitelky DDM Rozmarýn o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:
- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací
- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace
Dále organizace využívá služeb daňového poradce Mgr. Michala Mládka

Kontroly rok 2018:
5. 3. 2018- Veřejnosprávní kontrola Města Litoměřice - kontrola hospodaření za období 2017 - bez
závad
25. 6. 2018 - Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice – kontrola plnění povinností při
odvodu pojistného rok 2015,2016,2017 a červen 2018 - zjištění nedoplatku na pojistném ve výši
100 007,--Kč uložené penále ve výši 31.348,--Kč
21. 11. 2018 - KHES – plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000Sb. – bez závad

Zpracovala: Mgr. Ilona Bayerová
V Litoměřicích, dne 20.2.2019
Mgr. Zuzana Bendová
ředitelka DDM Rozmarýn Litoměřice

