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    Kolegij gradonačelnika
- ovdje -

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće
                 Ustanove za gospodarenje športskim objektima
                 za razdoblje siječanj - prosinca 2009.
                 – očitovanje

Ustanova skrbi o šest športskih objekata: Gradska vježbaonica «Sokol», Športska
dvorana «Vijuš», Športska dvorana «Brod», Športski objekt «Klasije»-vanjski tereni i
klizalište, Teniska dvorana «Brod», a tijekom ljeta i o Malom gradskom kupalištu tijekom
ljetnih mjeseci.
Krajem prosinca 2009. godine Športska dvorana „Vijuš“ je završena, te je počela s
radom.
Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje za 2009. godinu
u zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 3. ožujka  2010. donijelo Odluku o
prihvaćanju izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.

1. U ustanovi je zaposleno 15 djelatnika (1 VSS, 12 SSS, 1 NKV i 1 VS na određeno
vrijeme). Maksimalnim angažiranjem zaposlenih i radom u dvije smjene i noćnim radom,
objekti su kvalitetno održavani kako u tehničkom tako i u funkcionalnom smislu, a svi
planirani programi su uspješno realizirani.

2. Za redovitu djelatnost, plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio
svoje obveze.

U proteklom razdoblju za sigurnije i kvalitetnije korištenje vanjskih terena Športskog
centra "Klasije" izvršeni su slijedeći radovi: izvršena je sanacija ograde, postavljena su
dva boćališta, nadstrešnica za rezervne igrače i delegate, napravljeno je odbojkaško
igralište na pijesku sa rasvjetom, sanirana je rasvjeta na objektu.
U Teniskoj dvorani »Brod« izvršena je sanacija kupaonica i svlačionica i rasvjetnih tijela,
nabavljeni su itisoni u svlačionicima, te je nabavljen stroj za održavanje umjetne podloge
na igralištu.
U Gradskoj vježbaonici »Sokol« izvršena je sanacija staklenih površina, svlačionica,
kupaonica i ulaznog hodnika, i popravljena je oštećena lamperija u dvorani.
U Športskoj dvorani »Brod« izvršena je sanacija hidrantske mreže, tribina, izvršen je
popravak semafora, te je nabavljena potrebna oprema.
Športska dvorana »Vijuš« otvorena je krajem 2009. godine čime su stvorene mogućnosti
za kvalitetniji razvoj športa i veću ponudu različitih sadržaja građanima.
U 2009. godine uvedena je Područna riznica koja je usmjerena organizacijskom,
funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih korisnika) pod
ingerencijom grada Slavonskog  Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog računovodstveno-



financijskog  sustava i usvajanju jedinstvenog načina rada svih subjekata, a sve u cilju
uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom.
Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Ustanove za
gospodarenje športskim objektima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009.
godine, koje je Upravno vijeće ustanove usvojilo.
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja –
31. prosinca 2009. godine iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici 2.743.713,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci 2.673.553,00 kn
- višak prihoda i primitaka      70.160,00 kn
- višak prihoda i primitaka-preneseni                  57.193,00 kn
- višak prihoda i primitaka raspoloživ
  u sljedećem razdoblju                127.353,00 kn

U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu
od 1.713.813,00 kn (62,46%), te prihodi od vlastite djelatnosti u iznosu od 1.029.900,00
kn (37,54%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su materijalni rashodi koji ukupno iznose
1.155.767,00 kn (43,23%), gdje je Grad doznačio 468.672,00 kn, zatim rashodi za
zaposlene u ukupnom iznosu od 1.201.597,00 kn (44,94%) s udjelom Grada od
936.071,00 kn.

Predlažemo da se izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima za razdoblje
od 1. siječnja -  31. prosinca 2009. prihvati i uputi u daljnju proceduru.
.
                  S poštovanjem,

                              Pročelnica:
               Dubravka Marković,

prof.

U privitku:
Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od 1. siječnja -  31. prosinca 2009.


