
Upravni odjel za
društvene djelatnosti
Klasa: 620-01/11-01/115
Urbroj: 2178/01-04-11-2
Slavonski Brod, 25. kolovoza 2011.

    Kolegij gradonačelnika
- ovdje

Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće
                 Ustanove za gospodarenje športskim objektima
                  za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2011.
                 – očitovanje

Ustanova za gospodarenje športskim objektima temeljem usvojenog Programa rada za
2011. i registrirane djelatnosti skrbi o Športskoj dvorani Vijuš, Športskoj dvorani Brod,
Gradskoj vježbaonici Sokol, Teniskoj dvorani Brod, Športsko rekreacijskim centrom Klasije
(Gradsko klizalište i športski tereni), te Stadionu Stanko Vlajnić Dida. Ustanova je dostavila
Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2011. godinu u
zakonskom roku. Upravno vijeće Ustanove je 22. srpnja 2011. donijelo Odluku o prihvaćanju
izvješća. Izvješćem je obuhvaćena cjelokupna djelatnost ustanove.
1. U ustanovi je zaposleno 20 djelatnika (2 VSS, 2 VŠS, 15 SSS, 1 NSS). 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. Prosječna bruto plaća iznosi 5.594,18 kn.
3. Za redovitu djelatnost, plaće i materijalne troškove Grad je uredno i na vrijeme izvršio
svoje obveze.
4. Ustanova je potpisala s korisnicima ugovore o korištenju prostora u dvoranama.
5. Ustanova je bila suorganizator i organizator niza programa.

Upravni odjel za računovodstvo i financije izvršio je analizu Financijskog izvješća ustanove
za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2011.
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja – 30.
lipnja 2011. godine iskazani su:

- ukupno ostvareni prihodi i primici 1.917.351,00 kn
- ukupno ostvareni rashodi i izdaci 1.990.928,00 kn
- manjak prihoda i primitaka                                     73.577,00 kn
- višak prihoda i primitaka-preneseni                358.613,00 kn
- višak prihoda i primitaka raspoloživ
  u sljedećem razdoblju                285.036,00 kn



U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Gradskog proračuna u iznosu od
1.096.438,00 kn (57,19%), prihodi od vlastite djelatnosti u iznosu od 762.336,00 kn
(39,76%), te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 58.577,00 kn (3,05%).
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su materijalni rashodi koji ukupno iznose
1.031.743,00 kn (51,82%), gdje je Grad doznačio 260.199,00 kn, zatim rashodi za zaposlene
u ukupnom iznosu od 958.677,00 kn (48,15%) sa udjelom Grada od 806.109,00 kn.

Predlažemo da se izvješće Ustanove za gospodarenje športskim objektima za razdoblje od
1. siječnja -  30. lipnja 2011. prihvati i uputi u daljnju proceduru.
.

                  S poštovanjem,

                              Pročelnica:
       Dubravka Marković, prof.

U privitku:
1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2011.


