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Poskytnutí informací ohledně nakládání s finančními prostředky  
 
 Vážený pane, 
příspěvková organizace FrýTajm Osek (dále jen FTO), obdržela dne 28.5.2020 žádost o poskytnutí informací ve 
smyslu zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích. Níže Vám zasíláme ke každému bodu odpověď.  

 
1. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace FrýTajm Osek za rok 2019 je -172 455,93,-Kč. 

2. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace FrýTajm Osek za rok 2018 je 1 045 374,46,-Kč. 

3. Celkové náklady na pořízení defibrilátoru Lifepak 1000 jsou ve výši 56 809,50,-Kč. Pořízen 

byl v listopadu roku 2018, a to pro veškeré zdravotní účely občanům města Osek s ohledem na seniory 

v Hrdlovské ulici a blízkém v okolí, proto je umístěn přímo u obsluhy Společenského centra. Defibrilátor 

byl zaevidován na webový portál zachrankaapp.cz a v případě potřeby kdykoliv k dispozici jak 

veřejnosti, tak záchranným složkám, které se na něj po první pomoci mohou napojit. Potřeba využití 

zatím nebyla.  

4. V druhé polovině roku 2018 (od doby kdy je zřízena příspěvková organizace FTO) nebyli žádné 

náklady na reklamu v rádiích. Náklady na celkovou propagaci FTO byly za rok 2018 59 533,61,-Kč. 

5. Škoda Octavia III. byla pořízena 2.7.2018 za částku 559 530,-Kč vč. DPH. Jelikož se automobil bral na 

úvěr a měsíční splátka zahrnuje i havarijní pojistné, činí celkové náklady za automobil 709 947,60,-Kč 

vč. DPH. V minulosti bylo využíváno pro účely FTO (nákupy materiálu a potřeb, zásobování středisek, 

účetní, kontroly střediscích, školení apod.), ale i pro soukromé účely mimo pracovní dobu bývalým 

ředitelem příspěvkové organizace FTO . Nyní je automobil využíván pouze pro služební účely tak, jak 

je výše uvedeno.  

6. Celkové náklady za pořízení kanceláře ředitele příspěvkové organizace FTO, která se budovala v roce 

2015 bohužel nejsme schopni dohledat, jelikož v tento rok vedlo účetnictví město Osek. Dle seznamu 

majetku je celková cena vybavení (bývalé) kanceláře ředitele příspěvkové organizace FTO 

k 31.12.2019 257 070,55,-Kč, a to včetně hmotného i nehmotného majetku.  V roce 2020 se kancelář 

ředitele příspěvkové organizace FTO rekonstruovala, a to z důvodu záměny kanceláři s pracovníky 

FTO (malá kapacita) po přijetí nového zaměstnance pro oblast řízení kultury. Nyní jsou celkové náklady 

na stávající kancelář ředitele příspěvkové organizace včetně výše uvedené rekonstrukce 126 799,06,-

Kč. 

7. V příloze přikládáme fakturu od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. za období                                

10/2018 – 10/2019 za spotřebu vody na Městském sportovním areálu, je to jediné vyúčtování, které 

má FrýTajm k dispozici. Ostatní vyúčtování byla zasílána městu Osek, kde jsou také založena.  

V Oseku dne 10.6.2020 

S přátelským pozdravem 

 

                Ing. Jiří Hlinka 

    ředitel příspěvkové organizace 


