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Poskytnutí informací ohledně nakládání s finančními prostředky  
 

 
 Vážený pane            , 
příspěvková organizace FrýTajm Osek (dále jen FTO) obdržela dne 10.2.2021 žádost o poskytnutí doplňujících 
informací ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích. Níže Vám zasíláme ke každému bodu vyjádření.  

 
1) Hospodářský výsledek za rok 2018 a 2019 je uveden v příloze č.1. Výsledek hospodaření za rok 

2018 je pouze za 2. pololetí, tj. od vzniku příspěvkové organizace FrýTajm Osek dne 1.7.2018.  

 

2) Defibrilátor Lifepak 1000 byl v majetku Společenského centra, v kterém nebyl přístroj optimálně 

využit především vzhledem omezené otvírací době Společenského centra. Z tohoto důvodu FTO 

dojednal užitečnější způsob využití s vedením SDH Osek. Ke dni 1.9.2020 byl defibrilátor převeden 

pod Kulturní centrum Osek, které je organizační složkou Města. Následně byl přístroj předán k 

používání do SDH Osek ke dni 3.10.2020.  

 

3) Služební automobil Škoda Octavia III. je především využíván ke služebním cestám do banky, 

k jednání s externími dodavateli, k jednání a předávání podkladů a výsledků s pracovnicemi 

účtárny FTO v Teplicích, na nákupy a zásobování středisek, kontroly středisek, školení. Lépe by 

bylo ve FTO využito vozidlo typu pick-up z důvodu převozu materiálu pro střediska a pro externí 

akce pořádané pracovníky FTO. V současné době vozidlo slouží k výše uvedeným potřebám FTO 

bez významného omezení a zdatně reprezentuje naší příspěvkovou organizaci. Nevýhodou pro 

FTO je splácení velkých měsíčních částek za pořízení nového auta, které vytváří poměrně 

značnou finanční zátěž pro rozpočet FTO. Tyto náklady jsou částečně kompenzovány nízkými 

náklady na opravy „nového“ auta a jeho nízkou spotřebou PHM. 

 

4) Přírodní zdroj dešťové a spodní vody, která je svedena do retenční nádrže u fotbalového hřiště 

s umělou trávou je poslední 2 roky max. využívaná pro zalévání travnatého fotbalového hřiště 

v období květen – září. Využití tohoto přírodního zdroje vody je intenzivní především v jarních 

měsících, kdy vlivem jejího využití docílíme až k 80% úspor pitné vody.  

 

 

 

V Oseku dne 12.2.2021 

 

S přátelským pozdravem 

                Ing. Jiří Hlinka 

    ředitel příspěvkové organizace 

 



FrýTajm Osek, p. o.

Zahradní 246, 417 05 Osek

IČ: 07135033

II. polovina 2018 2019

Náklady celkem 4 432 000,00 9 212 457,18

Výnosy celkem 5 477 000,00 9 040 001,25

Hospodářský výsledek celkem 1 045 000,00 -172 455,93

Příspěvek města 2 100 000,00 3 567 355,00

Výsledek bez příspěvku města -1 055 000,00 -3 739 810,93

rok
Název položky

Příloha č. 1 k žádosti o informace ze dne 10.2.2021 

Č.J. FTO-12/2021




