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1.  Základní informace, koncepce činnosti

Název organizace:  Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace 
Právní forma: příspěvková organizace
IČ:  00354082
Zřizovatel:  Město Říčany
Adresa:  17. listopadu 214, Říčany, 251 01
Statutární orgán:  Ing. Vladimír Levický, pověřený řízením
Zástupce stat. orgánu:  Ludmila Řeháková

 Zaměření organizace bylo několikrát podrobně popsáno v předchozích výročních zprávách. 
Vychází ze situace v Říčanech, která je pro kulturní činnost příznivá. Obyvatelé Říčan jsou celkově 
nadprůměrně vzdělaní a o dobrou kulturu projevují zájem, což je pro pracovníky KC zavazující. Toto 
platí dlouhodobě. Trendy potvrzují naše předchozí i současné sledování (monitorování kulturních 
preferencí obyvatel, SWOT analýzy apod.) a z toho vyplývající závěry Již dříve přijatá koncepce 
činnosti se osvědčila a oproti minulému roku ji nebylo třeba zásadně měnit. Spočívá v těchto bodech:

• velká pozornost hudební oblasti všech žánrů s důležitým zastoupením vážné hudby 
• otevřenost dalším aktivitám (např. divadla, plesy, pořady pro školy, přednášky, soutěže, festivaly 

apod.)
• pořádání tanečních kurzů (tj. neokleštěné „taneční“ v plném rozsahu – důležitá aktivita)
• další kurzovní a vzdělávací činnost – kurzy hudební, jazykové, školní poradna apod.
• všestranná spolupráce s městem Říčany, mj. také využívání prostor i pro akce města a jeho  

organizací, 
• podpora vybraných uměleckých souborů působících v Říčanech – Divadelní spolek Tyl,  

taneční klub Fuego, Říčanský komorní orchestr.

 KC Labuť disponuje prostory pro pořádání kulturních akcí (sál s kapacitou 365 sedících 
diváků) i pro kurzovní činnost (učebny).  Sál byl v roce 2013 renovován, takže odpovídá současným 
požadavkům. Relativním nedostatkem byla absence řádné klimatizace, ta však již byla instalována 
v dalším roce (2020). 
 Provoz v KC je v hlavní sezóně téměř nepřetržitý.
 Objektivně měřitelné číselné ukazatele, návštěvnost, výsledky hospodaření a zejména často 
vyjadřovaná spokojenost návštěvníků nás přesvědčuje o dobré volbě koncepce činnosti a o tom,  
že se kulturní centrum ve svém zaměření ubírá správným směrem.
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3.  Organizační struktura, pracovní úvazky

Současná struktura (k 31. 12. 2019):

U stálých zaměstnanců je celkový počet úvazků 5,15.
 
 Podle potřeby zde dále vypomáhají pracovníci zařazení na dohody o pracovní činnosti  
a o provedení práce. Tyto dohody jsou uzavírány nepravidelně, podle aktuálně probíhajících akcí 
(např. asistenti při taneční kurzech, pořadatelé při větších koncertech, pracovníci na distribuci 
propagačních matriálů, pro zvukařské práce při některých koncertech apod.). Dále je s 1 pracovníkem 
uzavřena dohoda na obsluhu plynové kotelny v topné sezóně. 
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4. Kulturní činnost 

 V přehledu jsou uvedeny akce kulturního charakteru pořádané KC Labuť  
a vybrané, významnější akce dalších říčanských subjektů (škol, ZUŠ), na kterých se KC Labuť 
aktivně podílelo. Nejsou uvedeny např. pravidelné zkoušky zde působících souborů DS Tyl,  
TK Fuego a Říčanského komorního orchestru, komerční nájmy sálu či přípravné akce. Koncerty 
komorní hudby z cyklu Kruhu přátel hudby jsou označeny jako „KPH“.

5.1. Junior Star Band – koncert, pro ZŠ Bezručova
6.1. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
7.1. Novoroční setkání seniorů – ve spolupráci se Seniorcentrem
8.1. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
9.1. KPH – Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír 
12.1. Ples Skauti
13.1. Dětský karneval s Jazykovým studiem S.Maříkové 
13.1. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
15.1. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
16.1. Město Říčany - beseda s občany
18.1. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
19.1. Ples Myslivci
20.1. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
22.1. JJ Jazzman a Barbora Vágnerová – koncert
23.1. Boeing – Boeing aneb tři letušky v Paříži – divadlo 
24.1. DS Tyl – Válka ve třetím poschodí
25.1. Ples Rancheras
26.1. Ples Elektro Kadlec
27.1. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
28.1. Pololetní koncert ZUŠ
29.1. Žalman &spol. – folkový koncert
30.1. Krejčík Honza – představení pro děti
1.2.  Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
2.2. Ples hasičský
3.2. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
5.2. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
8.2. Ples Sokolové – Šibřinky
9.2. Ples Města Říčany
10.2. Taneční pokračovací 17.00 – karneval 
13.2. Karel Plíhal – koncert 
14.2. Štístko a Poupěnka – pořad pro děti 
15.2. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
16.2. Ples Rugby
17.2. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
19.2. Senior dixieland Praha
20.2. KPH – Radek Baborák – lesní roh a trio Jadin
23.2. Farní ples
24.2. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
26.2. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
27.2. Hrdý Budžes – divadlo 
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1.3. Seminář pro vedoucí školních jídelen - Město Říčany
1.3. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
2.3. Ples Zdravotní záchranné služby
3.3. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
5.3. Setkání starostů s poskytovateli soc.služeb
5.3. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
6.3. Děti Nicholase Wintona – pořad pro ZŠ
7.3. Děti Nicholase Wintona – pořad pro ZŠ
8.3. Maturitní ples SOŠ stravování Říčany
9.3. Ples Jazykové školy Langfor
10.3. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
11.3. Setkání seniorů s hudbou ve spolupráci se Seniorcentrem
12.3. Pěvecké mládí – soutěž, projekt Patriot
13.3. Dvě tváře Jitky Vrbové a Hot Jazz Praha - koncert
15.3. Taneční dospělí – závěr 
16.3. Taneční dospělí – závěr 
17.3. Taneční pokračovací, od 16.30 a 18.30
19.3. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
20.3. Mňága a Žďorp – koncert 
21.3. Krajská soutěž v konání hry na žesťové nástroje
22.3. Abba world revival in live show – koncert 
23.3. Ples Fotbalistů Říčany
24.3. Taneční pokračovaci – Fialková – závěrečná 
25.3. E. Piaf – Dnes nechci spát sama – představení pro učitele
26.3. KPH – Trio Incendio
28.3. Seminář pro rodinu s dětmi – J. Petříková
29.3. Krucipüsk – hard rock – koncert 
2.4. Drobečky z perníku – divadlo  
4.4. ZUŠ Říčany – Taneční akademie
5.4. Spejbls Helprs a AC DC revival – koncert 
8.4. Jarní koncert ZUŠ Říčany
10.4. Hot Sisters – swingové vokální trio
12.4. Sto zvířat – Elephantour
13.4. Fuego ples
16.4. Zázraky přírody – pro ZŠ u Říčanského lesa
16.4. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
17.4. přednáška o Mongolsku pro Klasické gymnázium Říčany
17.4. KPH – Czech Phlharmonic Jazz Band
19.4. Krausberry – koncert
23.4. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
24.4. Radůza – koncert 
27.4. Míša Růžičková – Námořnická  show – pořad  pro děti
29.4. Školení o volbách - Město Říčany
1.5. Krajský přebor družstev v šachu
6.5. Setkání seniorů s hudbou
7.5. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
9.5. Miroslav Donutil – talk show
13.5. Město Říčany – vyhlášení projektů – veřejné projednávání
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13.5. Koncert ke Dni Matek – ZUŠ 
14.5. Old Timers Jazz Band Praha – koncert 
15.5. KPH – Benewitzovo kvarteto
16.5. Město Říčany – Den Matek – pořad pro seniory
18.5. Memoriál F. Říhy – šachový turnaj
19.5. Memoriál F. Říhy – šachový turnaj „Holomajzna“
21.5. Závěrečný koncert dětí z 5.D – ZŠ Bezručova
22.5. Přednáška pro ZŠ na téma voda
22.5. Ester Kočičková&Moody Cat Band – koncert, herecká show
23.5. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
24.5. Volby do evropského parlamentu
24.5. Přednáška pro ZŠ na téma voda 
28.5. Jarní koncert ŘKO – „Promenádní“
29.5. Pepa Fousek – koncert 
2.6. Dramatický kurz pro děti s Alicí Bardovou
4.6. Koncert pro rodiče – ZŠ Bezručova
5.6. Vystoupení souboru Česká kapela – pro seniory
6.6.  Taneční akademie – ZUŠ Říčany
7.6. Asonance – irské a skotské balady a písně
8.6. Alice Bardová – taneční vystoupení s dětmi
10.6. Koncert pro rodiče – ZŠ Bezručova
11.6. Taneční akademie ZUŠ Říčany – závěrečné vystoupení
12.6. Letní koncert J. Bardy a sboru Bardáček, dopolední (3 x pro MŠ a ZŠ)
12.6. Letní koncert J. Bardy a sboru Bardáček, večerní (pro veřejnost)
15.6. Calipso Praha – country tance – akademie 
18.6. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
20.6. Výtvarná díla – koncert s výstavou dětských obrazů (ZUŠ)
24.6. Město Říčany – přednáška pro rodiče – děti s ADHD
25.6. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
26.6. Letní koncert žáků klavírních a pěveckých kurzů A.Donátové
27.6. TP FEST - I. Základní škola Říčany, od 10 a 18 h. (skauting, příroda)
10.7. Město Říčany – setkání s občany
24.8. Šachový turnaj Open Říčany, 76.ročník. Ve dnech 24.8. až 31.8.
3.9. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
5.9. Kašpárek v rohlíku – koncert pro děti z říčanských škol
14.9. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
17.9. Žena z dřívějška – DS  Tyl 
18.9. IV.Memoriál J.Kadluse – Steamboat Stompers – koncert 
20.9. II.ZŠ Říčany – akademie pro děti i dospělé
21.9. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
24.9. Svatováclavská tančírna
25.9. Stará láska nerezaví – divadelní komedie
26.9. Město Říčany – územní plánování
28.9. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
30.9. Setkání seniorů s hudbou ve spol. se Seniorcentrem Říčany
1.10. Válka ve 3.poschodí – DS Tyl
5.10. Michal k snídani – pořad pro děti s M. Nesvadbou
5.10. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
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6.10. Zlatý oříšek – soutěž pro talentované děti
8.10. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
11.10. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
12.10. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
15.10. Cavewoman – divadelní představení
16.10. KPH – Roman Janál – baryton  
18.10. Robert Křesťan a Druhá tráva – koncert 
19.10. Taneční základní – prodloužená, od 15.30 a 20.00
20.10. Fuego Cup – taneční soutěž
22.10. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
23.10. Prague Rhytm Kings – swingový koncert
24.10. Město Říčany – seminář pro rodiče
25.10. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
31.10. Divadelní festival Šatopletův podzim – Vávra, aneb co jste chtěli…
1.11. Projekt 76, Vejfuk, Supra – koncert 
2.11. Taneční základní – prodloužená, od 15.30 a 20.00
3.11. Divadelní festival Šatopletův podzim – Za pohádkou kolem světa
6.11. Štístko a Poupěnka – pořad pro děti
7.11. Divadelní festival Šatopletův podzim – Vassa
8.11. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
9.11. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
12.11. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
13.11. Slza – koncert 
14.11. Divadelní festival Šatopletův podzim – Hašler – hudební příběh
15.11.  Spirituál kvintet – koncert 
16.11. Taneční základní – prodloužená, od 15.30 a 20.00
18.11. Krejčík Honza – představení pro děti
18.11. Město Říčany – veřejné projednávání projektu Překvapte Říčany
18.11. Vlasta Redl s kapelou – koncert 
19.11. Originální pražský symfonický orchestr – koncert 
20.11. Kamil Střihavka&The Leaders – koncert 
21.11. Divadelní festival Šatopletův podzim – Rozpaky zubaře S.Nováka
22.11. Taneční dospělí, od 19.00 a 21.00
23.11. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
25.11. Setkaní seniorů s hudbou ve spolupráci se Seniorcentrem Říčany
26.11. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
27.11. KPH – Pavel Šporcl – housle a Adamus orchestr
28.11. Divadelní festival Šatopletův podzim – Neběhej s nůžkama v ruce
30.11. Taneční základní – mládež (od 17 a od 20 hod.)
1.12. Vánoční akademie žáků kurzů klavíru, zpěvu a bicích nástrojů
2.12. ZUŠ Říčany – Mikulášský koncert
3.12. První říčanská veřejná tančírna (19.00-22.30)
4.12. Fleret a Zuzana Šuláková – Vánoce na Valašsku – koncert 
5.12. Vánoční akademie TK Fuego
6.12. Planeta Země – pořad pro školy
7.12. 26. Beatlemánie – The Boom a další známé kapely stylu Beatles revival
8.12. Taneční základní – Věneček I.
9.12. Vánoční koncert ŘKO
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10.12. Město Říčany - setkání starosty a představitelů Města se zaměstnanci
12.12. MŠ U Slunečních hodin – akademie školky
12.12. MŠ Magic Hill – vánoční koncert pro rodiče
13.12. Poradenské centrum Úsměv – večírek pro děti
13.12. Taneční dospělí – Vánoční večírek I. 
14.12. Taneční dospělí – Vánoční  večírek II. 
15.12. Taneční základní – Věneček II.
16.12. Richard Pachman – multimediální  scénická prezentace
17.12. ZŠ U Říčanského lesa – vánoční koncert pro rodiče
18.12. Jazzové vánoce – Hot Sisters, Metropolitan Jazz Band a další
19.12. MŠ Sofie – Vánoční koncert pro děti i dospělé
20.12. ZŠ Bezručova – koncert pro školy a rodiče
21.12. Regionální žákovská liga – šachová soutěž
27.12. TK Fuego - Vánoční soustředění s tancem
29.12. Silvestrovská tančírna
31.12. Silvestr s živou hudbou a programem

Uvedený přehled akcí koresponduje s koncepcí činnosti KC, zmíněnou v úvodu.

Komentář:

• V předchozí výroční zprávě jsme uváděli: „Za doslova „zázračný“ úspěch považujeme opětné  
překonání historického rekordu v návštěvnosti koncertů klasické („vážné“) hudby“. Totéž  
můžeme uvést i nyní.

 
 Domnívali jsme se, že loňský rekord – 202 držitelů abonentních vstupenek nelze překonat.  
Nicméně v roce 2019 (resp. na sezónu 2019/20) si abonentní vstupenku zakoupilo 232  
návštěvníků. K držitelům abonentních vstupenek se samozřejmě přidávali další návštěvníci,  
kteří si kupovali vstupenky na jednotlivé koncerty zvlášť. 
 Umělci, kteří k nám přijíždějí, nad návštěvností doslova žasnou a uvádějí, že KC Labuť  
je zcela výjimečným zařízením, které nemá ve své kategorii v tomto směru konkurenci.
 Tohoto úspěchu si velmi vážíme a domníváme se, že zasluhuje pozornost  
a ocenění. Jedná se o rekordní výsledek, zcela výjimečný a ojedinělý v celostátním měřítku,  
a to v oblasti, která je opravdu hodnotná a cenná, v oblasti, která je nesmírně náročná na kvalitní 
dramaturgickou práci.
 Ze známých jmen, která zde v roce 2019 vystoupila, zmiňme alespoň hornistu Radka Baboráka, 
považovaného za nejlepšího interpreta svého nástroje v celosvětovém měřítku, či „houslovou 
celebritu“ Pavla Šporcla, který zde (neobvykle v poměrech městských kulturních zařízení) vystoupil 
dokonce s velkým orchestrem.

• Konaly se také koncerty dalších žánrů – rock, pop, jazz, folk apod. Podařilo se přilákat do KC  
mnoho známých, atraktivních osobností – viz výše uvedený přehled akcí.

 Zvlášť jmenujme např. Karla Plíhala, Mňágu a Ždorp, Krucipüsk, Sto zvířat, Krausberry,  
Radúzu, Ester Kočičkovou, Pepu Fouska, Roberta Křesťana, Spirituál kvintet, Vlastu Redla,  
Kamila Střihavku, nechyběly ani „superhvězdy“ mladších posluchačů – Slza a Kašpárek  
v rohlíku.
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• Velmi úspěšné byly také divadelní pořady se známými herci, jako např. Hrdý Budžes, talk  
show M. Donutila či představení Cavewoman.

 Dále se pořádala představení pro děti. Osvědčuje se spolupráce se říčanskými  
školami, s kterými jsou domlouvány návštěvy. 
 Dramatické umění je v KC Labuť výrazně zastoupeno také zde působícím divadelním  
spolkem Tyl, který je každoročně hlavním organizátorem festivalu Šatopletův podzim,  
probíhajícím v našem sále. Jde o kulturní událost s nadregionálním významem.

• Významná je kurzovní činnost v KC Labuť. Jedná se o: 
 - taneční kurzy – zřejmě nejdůležitější z kurzů zde pořádaných. Mají  v Říčanech dlouholetou  
 tradici (podle pramenů do prvorepublikové doby) a   vysokou odbornou a společenskou  
 úroveň.
 - jazykové kurzy
 - hudební kurzy (klavír, sólový zpěv, kytara, bicí nástroje, sborový zpěv)
 - poradenské centrum pro rodinu a školu
 - výuku tance (mimo již zmíněné hlavní taneční kurzy – taneční klub Fuego)
 - klinickou logopedii.
 Lektoři jsou vzhledem k KC Labuť v nájemném vztahu. 

• V KC Labuť se dále konají vzdělávací pořady, přednášky a besedy (pro školy i pro veřejnost,  
vzdělávací, cestopisné, přírodovědné apod.) a plesy (ve spolupráci s organizacemi, o jejichž  
ples se jedná, většinou formou nájmů). 

• Každoročně zde probíhá také krajské kolo významné celostátní soutěže pro talentované děti  
Zlatý oříšek, při níž děti předvádějí své umění v různých uměleckých, sportovních  
či vědeckých disciplínách.

• pravidelně (cca dvakrát měsíčně) probíhá tančírna (pojmenovaná „První veřejná říčanská  
tančírna“). Návštěvníci (volně příchozí) mají možnost procvičovat taneční kroky běžných  
společenských tanců na k tomu vybranou hudbu a konzultovat je se zkušenými tanečníky. 

• Významnými akcemi jsou dále šachové turnaje, zejména mezinárodní šachový turnaj  
Říčany open (vždy koncem léta).

 
 V Říčanech působí dlouhodobě řada uměleckých, sportovních a dalších sdružení. KC 
Labuť podle svého statutu spolupracuje zejména s divadelním spolkem Tyl, tanečním klubem 
Fuego a s Říčanským komorním orchestrem.  KC Labuť poskytuje těmto sdružením prostory  
pro jejich činnost a spolupracuje s nimi při akcích včetně potřebného organizačního zajištění. 

 Sál KC Labuť je hojně využíván školami a dalšími neziskovými organizacemi (ZUŠ, Komunitní 
centrum, Muzeum apod.). Většinou jde o akce připravované těmito organizacemi, v některých 
případech však také KC Labuť nabízí vlastní pořady pro tyto instituce (např. vzdělávací pořady  
pro školy). 
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5.  Hospodaření  KC Labuť v roce 2018
 
 Údaje jsou uváděny v Kč.

Výnosy:

provozní dotace od zřizovatele     3 292 300,00
sponzorské dary       0,00
příspěvek Nadace Český hudební fond     12 000,00
výnosy ze vstupného z kulturních akcí (koncertů apod.)  2 923 296,00
výnosy z tanečních kurzů       985 717,00
výnosy z pronájmu služebního bytu     88 114,00
výnosy z nájmů nebytových prostor     530 059,00
přefakturace energií restauraci      111 689,00
ostatní výnosy (úroky, šatna, prodej služeb, reklama apod.)  146 005,00
fond odměn        0,00
rezervní fond        0,00
celkem             8 089 180,00

Náklady:

materiál a drobný majetek            169 361,00
energie            611 575,00
opravy a údržba       123 807,00
honoráře za kulturní akce      2 470 589,00
honoráře za taneční kurzy      281 500,00
poplatky OSA, Dilia       166 604,00
ostatní služby (telefony, SW, stravenky, cestovné)    477 803,00
mzdové a osobní náklady (vč. pojistného)     2 882 375,00
ostatní náklady (pojištění, poplatky apod.)        84 665,00
celkem          7 268 279,00

Hospodářský výsledek roce 2019 činí 820 900,39 Kč.

Stav fondů:   

Fond odměn:    147 000
FKSP:     32 017,35
Fond reprodukce majetku:  109 810,75
Fond rezervní   330 955,50

Organizace nemá závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti.
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6.  Závěr
 
 Rok 2019 opět považujeme za úspěšný.
 Mezi úspěchy neustále, zdánlivě až příliš často, uvádíme překonávání rekordů v návštěvnosti 
abonentního cyklu Kruhu přátel hudby. Skutečně však jde o výsledek, který je v měřítku srovnatelných 
kulturních zařízení v ČR ojedinělý. Navíc se každoročně opakuje. Zaslouží si větší pozornosti  
i ocenění.
 Úspěšné byly i další pořady a akce. 
 Pro práci kulturního centra je šťastnou okolností i výzvou celkově vysoký stupeň vzdělanosti 
a kulturní vyspělosti obyvatel města. Návštěvníci jsou nároční, ale o to více umějí ocenit kvalitní 
kulturní nabídku a odmění ji velkou účastí i pochvalným uznáním.
 Příznivý byl také výsledek hospodaření, což se opakovalo již více let. Díky tomu bylo možné 
vyčlenit prostředky na pořízení dlouho postrádané klimatizace do sálu. Jsou naplánovány další, 
dříve odkládané opravy, údržba a doplňování potřebného vybavení.
    
                                     - - - - - - - - - - - - - -

   Děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany za rozhodující podporu činnosti kulturního 
centra a za výbornou spolupráci. Vážíme si toho a oceňujeme, že Říčany patří k městům, kde  
je kulturní a vzdělávací činnost podporována. 

Dále děkujeme všem, kteří nějakou formou přispěli k naší činnosti – Nadaci Český hudební fond, 
firmám Pekařství Frydrych, Agentura Promotion, Alpine Pro, GB Engineering, Ekoflor Hubert 
Neumann, Automatické mlýny Libochovice a dalším.
 
 Dobře probíhá spolupráce s přilehlou restaurací U Labutě, která svůj provoz koordinuje 
s kulturními akcemi KC Labuť, což prospívá oběma stranám. V některých případech poskytuje také 
zdarma pohoštění a občerstvení pro účinkující umělce.

V Říčanech, 28.2.2020  Ing. Vladimír Levický, pověřený řízením KC Labuť
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7. Dodatek – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím

Údaje jsou uvedeny v pořadí podle §5 odst. 1, bodů a) až j) tohoto odstavce 

a)  Základní údaje o organizaci a důvod a způsob jejího založení:
Oficiální název: Kulturní centrum Labuť Říčany, příspěvková organizace
Je příspěvkovou organizací založenou Městem Říčany. Hlavním účelem organizace je zajišťování 
kulturní činnosti, vzdělávání a společenských aktivit Města Říčany. Blíže viz zřizovací listina  
http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina
Adresa: 17. listopadu 214,  251 01 Říčany
 Tel.: 323 602 456
Identifikační číslo organizace (IČ): 00354082
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00354082
Email:  rehakova@kclabut.cz  
Provozní doba kanceláře KC Labuť (zde lze též zakoupit vstupenky):
pondělí až čtvrtek     9:00   -   16:30
pátek                         9:00   -   15:00
Vstupenky se dále prodávají bezprostředně před pořadem v místě konání (před sálem)  
a v Informačním centru Říčany (v kanceláři na Masarykově nám. 83, 251 01 Říčany a v pobočce 
Nádraží Říčany, Nádražní 36/1, 251 01 Říčany). Lze je zakoupit také on – line pomocí vstupenkového 
systému.
Případné platby můžete poukázat na účet: 180029504/0600
Hotově můžete platit: v kanceláři KC Labuť – viz provozní doba (výše)

b)  Organizační struktura, místo, kde lze získat informace či podat podněty či stížnosti
Organizační struktura je uvedena ve výročních zprávách, viz
http://www.kclabut.cz/vyrocni-zpravy 
Získávat informace, předkládat dotazy, návrhy, podat žádost či stížnost lze:
• V sídle organizace na adrese 17. listopadu 214,  251 01 Říčany (osobně, ústně nebo písemnou 
formou, příp. zasláním na tuto adresu)
• Emailem na adresu rehakova@kclabut.cz  nebo
 vladimir.levicky@knihovna.ricany.cz   
• Zasláním do datové schránky s ID  4v6k5sv
Organizace nevydává formuláře pro stížnosti, petice, návrhy apod., přijímá je v libovolné formě.

c)  Opravné prostředky
Kulturní centrum Labuť není orgánem veřejné moci, nevydává správní rozhodnutí a nepostupuje  
se tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nelze se proto 
bránit formou odvolání a dalších opravných prostředků.
U stížností: Není – li stěžovatel spokojen s vyřízením své stížnosti v Kc Labuť, může podat stížnost 
u zřizovatele – Městský úřad Říčany, odbor školství a kultury, Komenského nám. 1619/2, 251 01 
Říčany.

d)  Postup, který musí organizace dodržovat při vyřizování podnětů a stížností
Návrhy, podněty, upozornění, petice jsou přijímány a vyřizovány vedením KC Labuť (statutárním 
orgánem nebo jeho zástupcem) do 10 dnů ode dne doručení, v případě obsáhlého prošetřování  
do 30 dnů. Po vyřízení je autor vyrozuměn o způsobu vyřízení.
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Stížnosti jsou přijímány a vyřizovány statutárním orgánem KC Labuť (pracovníkem pověřeným 
řízením KC Labuť).
Při podání ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, bude sepsán záznam, který bude po přečtení 
předložen stěžovateli k podpisu. 
Při opakované stížnosti bez nových skutečností bude tato založena, ale před jejím založením bude 
stěžovatel písemně upozorněn. 
Při podání anonymní stížnosti je s ní nutno pracovat jako s informací.
Pokud stížnost podává třetí osoba, bude písemně informována o tom, že vyřízení stížnosti bude 
zasláno osobě, které se bezprostředně týká. 
Běžná stížnost bude prozkoumána a vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení, v případě 
obsáhlého prošetřování do 30 dnů. 
Pokud nebyla stížnost podána ústně nebo doručena osobně, je povinností organizace do 5 dnů  
od doručení potvrdit písemně její příjem.
Stížnost je vyřízena tehdy, jestliže po jejím přešetření byla přijata opatření nutná k odstranění 
zjištěných závad. Stěžovatel musí být o vyřízení vyrozuměn i v tom případě, kdy stížnost není 
oprávněná. 

e)  Nejdůležitější předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
• Zákon 250/2000 Sb, §27 - 33 o příspěvkových organizacích
• Zřizovací listina KC Labuť, viz http://www.kclabut.cz/zrizovaci-listina

f)  Sazebník úhrad za poskytování informací
KC Labuť neposkytuje informace za úplatu. 

g)  Výroční zprávy
Viz  http://www.kclabut.cz/vyrocni-zpravy 
 (zde jsou výroční zprávy od roku 2006 dosud)

h), i), j)  Výhradní licence podle § 14 a odst.4, usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad, 
adresa elektronické podatelny
Tyto body se KC Labuť netýkají

- - - - - - - - - - - - - - - -

Údaje požadované podle §18:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Podle zákona č. 106/1999 Sb. neobdrželo KC Labuť žádnou žádost o informaci. Tudíž nebyla 
vydána ani žádná případná rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, 
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech 
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní 
zastoupení:  
Nic z uvedeného se v KC Labuť v předmětném roce nestalo.
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d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence:
Žádné licence nebyly poskytnuty. 
 
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení: 
 Žádné stížnosti nebyly podány.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Organizaci není znám případ, kdy by nastal rozpor s tímto zákonem.
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