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Slovo úvodem 
  

 
Vážené dámy a pánové, 
 
rok 2016 byl rokem dalšího zlepšování naší péče, rokem provádění oprav v Domově a zejména 
rokem nových aktivit pro naše uživatele. 
 
V roce 2016 s námi navázala rozsáhlejší spolupráci lesní školka Petrklíč z Moravského Písku, která 
pravidelně se svými dětmi navštěvuje naše uživatele. Vyrábí společně výrobky, malují, pečou 
perníčky, popř. jiné sladkosti, a pokud dovolí počasí, hrají si děti na zahradě.  
 
Významnou událostí v Domově bylo úspěšné absolvování sedmnácti našimi uživateli jako studenty  
Univerzitu III. věku při Masarykově univerzitě v Brně. Nejstarší naší studentce bylo 93 let. 
Toto studium se mohlo uskutečnit díky spolupráci Jihomoravského kraje a Masarykovy Univerzity 
v Brně. Vzdělávání probíhalo formou 6 seminářů, které byly zaměřeny na trénování paměti a dalších 
kognitivních funkcí.  
Vzdělávání našich uživatel mělo v Domově velký úspěch, proto na ně budeme navazovat i v roce 
2017, tentokrát na téma hudebních žánrů. 
 
 
Rok 2016 byl pro Domov velmi úspěšný i z hlediska realizovaných oprav; byly provedeny demolice 
zahradního domku, oprava sociálních zařízení jak pro uživatele, tak pro zaměstnance, oprava 
úklidové místnosti a obkladů v kuchyni, oprava PVC a přechodových lišt v pokojích uživatel a na 
chodbách. Pokračovalo i vybavování Domova jak po stránce speciálních pomůcek pro uživatele, tak i 
po stránce technické. Pořídili jsme speciální rehabilitační kočárky pro uživatele, ergoterapeutický 
stolek pro zlepšení hybnosti rukou, novou velkokapacitní pračku, pojízdnou elektrickou vanu, 
speciální rehabilitační antidekubitní matrace pro dlouhodobě ležící uživatele, jídelní stolky k lůžku, 
speciálně uzpůsobené společenské hry na podporu paměti, televizory, chladničky, PC, škrabku na 
brambory.  
 
Známkou vysoké kvality poskytované péče našim uživatelům byly výsledky inspekce MPSV, které 
neshledaly v naší práci žádné pochybení a péči hodnotily na velmi vysoké úrovni – zejména 
empatický přístup pracovníkům k uživatelům.  
Jako velká odměna všem pracovníkům je udělení Čestného uznání v kategorii Poskytovatel sociálních 
služeb pro seniory, kterou zástupci Domova přebírali v  sídle Senátu Parlamentu České republiky.  
 
 
A co nás čeká v roce 2017? 
Obhajoba certifikátu Vážka, udělovaná Českou alzheimerovskou společností zařízením, které 
poskytují péči uživatelům s onemocněním demencí na vysoké odborné úrovni, pokračování 
stavebních oprav v Domově, vyšetření paměti pro veřejnost, a samozřejmě se budeme nadále snažit 
o špičkovou péči a o další zlepšování podmínek pro uživatele i zaměstnance. 
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Závěrem mi dovolte poděkovat pracovníkům Domova za jejich obětavý a empatický přístup, 
trpělivost a laskavost. Bez jejich kvalitní a obětavé práce bychom nedostali žádná ocenění kvality a 
nebyli bychom příkladem pro ostatní. 
 

 

 

 

 
JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka  
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

I.1. Management 
 
 

• Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku 
 
 
Název:   Domov pro seniory Strážnice,  příspěvková organizace 
Adresa:  Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice 
IČ: 47375604 
Tel. 518 332128 
www: dsstraznice.cz 
skype kontakt:  dpsstraznice 

Domov pro seniory Strážnice 
 
 
 
 
ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102, reditel@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 323 060, mobilní 
tel. 604 457 582, stanicnisestra@ddstraznice.cz 
 
 
vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, tel. 518 323 060, mobilní tel. 724 393 115 
vrchnisestra@ddstraznice.cz 
 
 
sociální pracovnice :  
Mgr. Barbora Urbanová, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054, socialni1@ddstraznice.cz 
Mgr. Alžběta Vrbíčková, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054, socialni2@ddstraznice.cz,  
 
 
vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel. 737 107 306, provozni@ddstraznice.cz 

 

 

 

mailto:reditel@ddstraznice.cz
mailto:stanicnisestra@ddstraznice.cz
mailto:vrchnisestra@ddstraznice.cz
mailto:socialni1@ddstraznice.cz
mailto:socialni2@ddstraznice.cz
mailto:provozni@ddstraznice.cz
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• Organizační schéma 
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V dubnu  2015 došlo k vydání Rozhodnutí ředitelky č.4/2015 o organizační  změně. K této změně byl 
dán souhlas OSV JMK. Na základě tohoto rozhodnutí došlo k 31.12.2015 ke zrušení místa 
fyzioterapeut z důvodů dlouhodobého nezájmu o tuto pracovní pozici a vytvoření pracovního místa 
všeobecná sestra, a to od 1.1.2016. 
    
 

 
 
Podařilo se nám zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven ve srovnání s plánem o 143  tis. Kč a výnosy 
z příspěvku na péči o 1 134 tis. Kč. Ke zvýšení výnosů  příspěvku na péči přispělo jednak jeho zákonné 
zvýšení  od 1.8.2016 o 10 %, jednak pravidelné přehodnocování jeho výše u jednotlivých uživatel při 
zhoršení zdravotního stavu. Smlouvu o poskytování sociální služby uzavíráme zejména s uživateli ve 
III. a IV. stupni příspěvku na péči, což však přináší velké požadavky na poskytovanou péči. 
Rodinní příslušníci se podílí na části úhrad za sociální služby u uživatel, kteří nemají dostatečně 
vysoký příjem. Z 30 uživatel 24 částečně nebo plně rodina doplácí, 6 uživatel nedoplácí vůbec. Částka 
za tyto doplacené úhrady je kolem 130 tis. Kč ročně. Jeden uživatel má přiznaný příspěvek na 
bydlení. 
Na základě doporučení inspekce poskytování sociálních služeb MPSV, která proběhla v zařízení 
v srpnu 2016, bude podán návrh zřizovateli na snížení počtu lůžek, tím by byla zrušena čtyři  lůžka ve 
čtyřlůžkových pokoje a došlo by snížení kapacity. 
 

 
 

 

Domov se snaží o svoji prezentaci jednak pořádáním společných  akcí pro veřejnost, prezentací 
v tisku, spoluprací s okolními zařízením a  informovaností veřejnosti o aktivitách Domova 
v poskytované péči. 
 
 

 
 
V říjnu proběhl „Den otevřených dveří“ spojený s prohlídkou zařízení, poradenstvím, vyšetřením 
paměti, kulturním vystoupením pro uživatele   a  prodejem výrobků našich uživatel. 

• Změny v průběhu roku 

• Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické 
a kvality a rozsahu poskytované péče 

• Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace 
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Rozšířila se spolupráce s lesní školkou Petrklíč z Moravského Písku, která pravidelně se svými dětmi 
navštěvuje naše uživatele. Děti přinášejí radost našim uživatelům, kteří při kontaktu a společných 
činnostech s dětmi úplně ožijí a jsou aktivnější v komunikaci. Velmi dobrou spolupráci máme i se 
Základní školou ve Vnorovech, kde děti se společně s našimi uživateli účastnily projektu „ Pomáhám, 
protože chci“. Děti  v rámci tohoto projektu našim  uživatelům četly a zpívaly. 
 
Již tradicí se stala výroba papírových růží našimi uživateli, které slouží k výzdobě města při folklorních 
slavnostech, vinobraní a hodech ve městě a jsou předávány zástupcům města. Těchto růží vyrobí 
uživatelé několik stovek.  
Nadále pokračuje  spolupráce se základními školami v oblasti vzdělávání, studenti středních škol a 
vysokých škol dochází na praxi, praxi u nás absolvují i účastníci rekvalifikací. Významnou aktivitou 
v oblasti vzdělávání bylo absolvování Univerzity III. věku při Masarykově univerzitě v Brně sedmnácti 
našimi uživateli jako studenty. Nejstarší naší studentce bylo 93 let. 
Toto studium se mohlo uskutečnit díky spolupráci Jihomoravského kraje a Masarykovy Univerzity 
v Brně. Vzdělávání probíhalo formou 6 seminářů, které byly zaměřeny na trénování paměti a dalších 
kognitivních funkcí. Uživatelé během výuky plnili různá zadání, úkoly, cvičení, která vedla k posilování 
paměti, samozřejmostí bylo i zadávání úkolů  do dalších seminářů, na které se naši uživatelé jako 
studenti připravovali. 
Po absolutoriu se konalo dne 28.6. 2016 slavnostní předání diplomů za účasti zástupců města, 
zástupce Masarykovy univerzity Petra Adamce a lektorů manželů Dohnálkových. 
Vzdělávání mělo v Domově velký úspěch, proto na ně budeme navazovat i v roce 2017, tentokrát na 
téma hudebních žánrů. 
 
 

 
 
 
Podařilo se nám v Domově propojit systém vzdělávání od mateřské školy, přes základní, střední a 
vysokoškolské, včetně rekvalifikací, organizování naší odborné konference pro veřejnost a vzdělávání 
našich uživatel. Důležitým momentem ve vzdělávání je absolvování Univerzity III. věku našimi 
uživateli. 
V září jsme  navštívili „Pražské gerontologické dny “.Byli jsme pořadatelem „Konference zdravotních 
sester a pracovníků v sociálních službách“. 
V listopadu byl Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace oceněn v jedenáctém ročníku 
Ceny kvality v sociální péči.  Domov se zvláštním režimem obdržel Čestné uznání v kategorii 
Poskytovatel sociálních služeb pro seniory. 
Organizátorem této soutěže jsou časopis Ošetřovatelská péče a Rada kvality ČR, pod záštitou první 
dámy paní Ivany Zemanové. Oceněni byli nejkvalitnější poskytovatelé sociálních služeb České 
republiky, vybraní z více než 100 nominací. Ocenění byla udělena za účasti senátorek Milady 
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Emmerové a Zuzany Baudyšové, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a mnoha 
dalších významných hostů v sídle Senátu Parlamentu České republiky.  
V prosinci nás navštívila zahraniční delegace pracovníků v sociálních službách z Německa, kteří 
v rámci vzdělávání Erasmus navštívili sociální zařízení v 7 evropských zemí. Toto vzdělávání 
organizovala Slovenská republika a vzhledem k naší příhraniční spolupráci s Domovem pre seniorov 
ve Skalici, navštívili němečtí pracovníci i naše zařízení. Během odpoledního setkání došlo k předávání 
vzájemných zkušeností ze sociální práce. 
Již tradicí jsou informace z Domova v  místním měsíčníku „Strážničan“.  
Účastníme se Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Veselsko. 
Jsme aktivní ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností v Praze, děláme pravidelná 
vyšetření paměti pro veřejnost, kde zájem o vyšetření neustále roste a jsem kontaktním místem pro 
rodinné pečující. 

 

 
 

 
Během roku 2016 jsme obdrželi finanční a věcné  dary v celkové výši 540 tis.- Kč. Z poskytnutých 
darů jsme vybudovali hřiště na petangue, zakoupili rehabilitační kočárky, rehabilitační vozíky, 
ergonomický stolek, elektrické mobilní vany, zvedák, rehabilitační kočárky, sprchovací vozík. 

 

 
 
V listopadu 2016 došlo k havárii na vodovodním řádu – prasklé potrubí. Škoda nebyla způsobena, 
avšak muselo dojít k urychlené výměně části potrubí. 

 

I.2. Sociální a  výchovná  péče  

 
 
 

 

Kapacita zařízení v roce 2016 byla celkem 87 uživatelů 

poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): 26 uživatelů 

poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR): 61 uživatelů 

   

Počet uživatelů k 31.12.2016 celkem 86 uživatelů 

DS 26 uživatelů 

DZR 60 uživatelů 

   

Využití obložnosti zařízení  celkem 99,96 % 

DS             100,11% 

DZR            99,81% 

    

Počet příjmů  celkem 19 uživatelů 

DS           5 uživatelů 

DZR 14 uživatelů 

• Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

• Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život 

• Kapacita zařízení 
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Ukončení pobytu  celkem 20 uživatelů 

DS (4 uživatelé zemřeli + 1 odešel na DZR)  5 uživatelů 

DZR (15 uživatelů zemřelo) 15 uživatelů 

 

 
 
 

 
Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: 63 žadatelé. 
Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem: 72 žadatelé. 
 
Počet odmítnutých žadatelů z důvodu nesplnění cílové skupiny: 4 
 
Přehled žadatelů je aktualizován vždy před jednáním Poradní skupiny, která rozhoduje o přijetí 
uživatele do zařízení, anebo pokud není žádný nástup, aktualizuje se jednou za 6 měsíců. 
Poslední aktualizace Přehledu žadatelů soc. služby Domov pro seniory byla provedena dne 
12. 12. 2016 a soc. služby Domov se zvláštním režimem byla provedena dne 14.12.2016. 
 
 

 
 

 
Věková struktura k 31.12.2016 
 
Soc. služba Domov pro seniory: 
 

Věková struktura Počet uživatelů 

ve věku do 65 let 0 

ve věku 66 – 75 let 3 

ve věku 76 – 85 let 10 

ve věku 86 – 95 let 11 

ve věku nad 96 let 2 

 

 
Soc. služba Domov se zvláštním režimem: 
 

Věková struktura Počet uživatelů 

ve věku do 65 let 3 

ve věku 66 – 75 let 9 

ve věku 76 – 85 let 26 

ve věku 86 – 95 let 22 

ve věku nad 96 let 0 

 
 
 

• Průměrný věk uživatelů 
 

Průměrný věk uživatelů  83,1 let 

• Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2016 

• Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů 
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DS 85,3 let 

DZR  82,2 let 

 
 

 
 

 

Pokoj na DS na DZR 
Počet 

celkem 

jednolůžkový (nadst.) 1 0 1 

jednolůžkový 3 1 4 

dvoulůžkový 11 1 12 

třílůžkový 0 14 14 

čtyřlůžkový 0 4 4 

Počet pokojů celkem 15 20 35 

 
 
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím elektrickým lůžkem. Uživatelé 
si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem, chladničkou, apod.. 
Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech.  
Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu,  připravit 
jednodušší jídlo apod. Na chodbách a sesternách jednotlivých sociálních služeb jsou uživatelům 
k dispozici chladničky, kde si mohou po označení nechat své jídlo.  
Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a čtyřlůžkové pokoje mají umývadlo. 
Uživatelé mohou využívat počítač s připojením na internet, který je umístěn v tělocvičně zařízení, 
nebo si zapůjčit notebook a na sociální službě Domov pro seniory využít WI-FI připojení. 
Návštěvám rovněž slouží odpočinkové kouty, kde mohou s uživateli trávit volný čas. 
 
Úklidové práce, praní a žehlení zajišťujeme vlastními pracovníky. Kvalita vypraného prádla je na 
vysoké úrovní, dochází však k navýšení spotřeby vody a častějšího praní z důvodů špatného 
zdravotního  stavu uživatel.  
 
 
Úhrada za ubytování 
 
V roce 2016 se jednou zvyšovala úhrada za ubytování o 2,-Kč na den, tzn. o 60,-Kč měsíčně. 
 
Úhrada za ubytování od 1. 1. 2016 
 

Počet 
Lůžek 

Úhrada za ubytování 
denně v Kč 

Úhrada za stravu 
denně v Kč 

Úhrada za diabetickou stravu 
denně v Kč 

1 (nad 10 m2) 180        (5 400) 134          (9 420) 142                (9 660) 

1 (do 10 m2) 177        (5 310) 134          (9 330) 142                (9 570) 

2 164        (4 920) 134          (8 940) 142                (9 180) 

3 157        (4 710) 134          (8 730) 142                (8 970) 

4  155        (4 650) 134          (8 670) 142                (8 910) 

 
 
 

• Úroveň poskytovaných služeb - ubytování 

• Úroveň poskytovaných služeb - stravování 
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Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení 
stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Denně je připravováno jídlo v následující 
skladbě: 

 - stravu racionální 
 - dieta žlučníková 
 - dieta diabetická 
 - dieta šetřící, lehce stravitelná 
 - dieta s omezením bílkovin 
 

Mixovaná strava je podávána minimálně, hledáme jiné formy  stravy, aby jídlo působilo i esteticky a 
zvyšovalo chuť k jídlu. K tomu mají sloužit i tzv. „ jídla do ruky“ , jedná se o úpravu stravy tak, aby 
uživatel mohl vzít potravinu do ruky a tím zůstala zachována soběstačnost v konzumaci jídla. Jídla do 
ruky se připravují vedle běžně podávané stravy v průměru pro 8 uživatel. 
Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů v závislosti na zdravotním stavu. Od 
1.12. 2016 jsme uzavřeli dohodu o provedení práce s nutriční specialistkou, která se nám vyjadřuje 
ke skladbě jídelníčku a dietám pro jednotlivé uživatele, kteří mají speciální diety. 
Uživatelé mají stravu 4x - 6x denně dle svých diet, uživatelé mají na výběr , zda budou chtít 2. večeři. 
Strava je vyvážena výtahem na jednotlivá oddělení, kde je podávána uživatelům buď na jídelně nebo 
na pokojích, dle jejich přání a aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby uživatelé stolovali u 
jídelních stolů, nikoliv v lůžku.  
Rovněž zabezpečujeme v rámci doplňkové činnosti stravování pro uživatele pečovatelské služby, 
kterou zajišťuje Charita Strážnice. 
 
 
Úhrada za stravování 

 
 

V roce 2016 se  nezvyšovala úhrada za stravu. 
 
 
Úhrada za stravu od 1. 1. 2016 
 

Počet 
Lůžek 

Úhrada za ubytování 
denně v Kč 

Úhrada za stravu 
denně v Kč 

Úhrada za diabetickou stravu 
denně v Kč 

1 (nad 10 m2) 180        (5 400) 134          (9 420) 142                (9 660) 

1 (do 10 m2) 177        (5 310) 134          (9 330) 142                (9 570) 

2 164        (4 920) 134          (8 940) 142                (9 180) 

3 157        (4 710) 134          (8 730) 142                (8 970) 

4  155        (4 650) 134          (8 670) 142                (8 910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Náklady na stravování 
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Norma spotřeby potravin:     LEDEN   -  PROSINEC   2016  

   

Uživatelé 

počet celodenních jídel stravovací jednotka výrobní režie Kč celkem 

  Kč %   

normální, dietní 19205 82,- 52,- 38,81 1.574818,00 

diabetická 9821 88,- 54,- 38,03    864291,70 

Spotřeba potravin celkem:                                                                                                                    2.439109,70 

 

Zaměstnanci  

počet obědů 9792 34,-     332928,00 

   

 

Ostatní - obědy doplňková činnost  

 počet obědů dieta 3, 4, 9 4110 34,-     139740,00 

                                                     

 

Spotřeba potravin: 

1. uživatelé                                       Účet  5010420 2.439109,70 

2. zaměstnanci                                       Účet  5010421 332928,00 

      

3.doplňková činnost   účet 5010260   139740,00 

  

Spotřeba potravin za rok celkem:  2.911777,70 

 

 
 
 

 
 
Pracovnice volného času ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a 
dalšími pracovníky připravují v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce 
přímo v zařízení i mimo něj. 
V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici – např. novoroční večírek, 
fašanková obchůzka, oslava Mezinárodního dne žen, vystoupení dechové hudby Rubín, sportovní 
hry, opékání špekáčků, Den seniorů, Slavnostní folklorní odpoledne, Mikulášská obchůzka, 
vystoupení dětí ze ZŠ Marie Kudeříkové, ZUŠ Strážnice, studentů místního Gymnázia, studentů 
Oděvní školy. Spolupracujeme se ZŠ Vnorovy, ZŠ Marušky Kudeříkové ze Strážnice, jejichž žáci 9. třídy 
k nám chodí v rámci Výchovy k povolání, žáci družiny ze Vnorov v rámci projektu „Pomáhám, protože 
chci“ dochází do domova pomáhat uživatelům s výrobou jednoduchých výrobků, zahrát a zazpívat a 
nebo i předčítat.  
Dále spolupracujeme s Dětským lesním klubem Petrklíč, jehož děti k nám do domova dochází jednou 
za měsíc a společně s uživateli vyrábí jednoduché výrobky, pečou perníky, bélešky, buchty, nebo hrají 
s uživateli hry.  

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
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Naši uživatelé také navštěvují každý rok akce mimo zařízení – Mezinárodní folklorní festival, 
Strážnickou pouť, Strážnické vinobraní, soutěž ve zpěvu ve Skalici na Slovensku, soutěž v pétanque v 
Kyjově. 

 
Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2016 zúčastnili těchto akcí: 
 
 
6. 1. 2016 - Tři králové – děti z místní MŠ přišly popřát našim uživatelům vše nejlepší do nového roku 
a zazpívat 
 
11. 1. 2016 - Novoroční večírek – tradiční posezení při harmonice s bohatým občerstvením a 
přípitkem pro uživatele.  
 
8. 2. 2016 - Fašank – obchůzka pracovníků v maskách po domově 
 
9. 3. 2016 - Pečení velikonočních perníků – pečení v rámci volnočasových aktivit  
 
28. 4. 2016 - Taneční terapie – taneční dopoledne s tanečním mistrem Veletou 
 
30. 4. 2016 - Čarodějnický rej – společná akce pro uživatele a jejich příbuzné, opékání špekáčků, rej 
čarodějnic 
 
7. 5. 2016 Vystoupení ke Dni matek – děti ze souboru Demižón přišly zatančit a zazpívat všem 
uživatelům 
 
18. 5.  – 28. 6. 2016 - Univerzita třetího věku – kurz cvičení paměti a jiných kognitivních dovedností 
 
31. 5. 2016 - Turnaj v pétanque v Kyjově – tradiční turnaj v pétanque pořádaný Centrem služeb pro 
seniory v Kyjově 
 
23. 6. 2016 - Účast na generální zkoušce Mezinárodního folklorního festivalu v parku ve Strážnici – 
tradiční výlet na stadion Bludník ve Strážnici, kde měly generální zkoušku soubory z různých koutů 
světa 
 
27. 6. 2016 - Vystoupení DH Rubín – vystoupení dechové hudby na přání uživatele pana Zezulky 
 
28. 6. 2016 - Předávání diplomů absolventům Univerzity třetího věku – slavnostní předávání 
diplomů se zástupci Města Strážnice a zástupcem Masarykovy Univerzity z Brna 
 
28. 6. 2016 – Taneční terapie – taneční odpoledne s tanečním mistrem Veletou, ukázka technik 
 
13. 7. 2016 – Harmonikář k oslavě narozenin – vystoupení harmonikáře k narozeninám pana Zezulky 
 
28. 7. 2016 – Sportovní odpoledne – odpoledne zaměřené na procvičení jemné i hrubé motoriky 
 
4. 9. 2016 – Slavnostní folklorní odpoledne – tradiční společná  akce pro uživatele i veřejnost, hraje 
cimbálová muzika, tančí a zpívá soubor Demižón, součástí je i tancování na rehabilitačních vozících s 
uživateli 
 
7. 9. 2016 – Opékání špekáčků s burčákem – ukončení léta na terase zařízení se špekáčky a 
burčákem 
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10. 9. 2016 – Strážnické vinobraní – akce na náměstí ve Strážnici, sledování programu, popíjení 
burčáku,  
 
29. 9. 2016 – Podzimní opékání špekáčků – poslední teplé dny jsme oslavili opékáním špekáčků na 
terase domova 
 
6. 10. 2016 – Vystoupení žáků ze ZŠ M. Kudeříkové – děti přišly zahrát na hudební nástroje a také 
zazpívat 
 
6. 10. 2016 – Harmonikář ke Dni seniorů – pan Mrkva přišel zahrát uživatelům ke Dni seniorů 
 
13. 10. 2016 – Výchova k povolání – žáci ze ZŠ Vnorovy – žáci přišli do domova, aby zjistili jaká 
povolání v domově pracují 
 
13. 10. 2016 – Pomáhám, protože chci… - děti ze družiny ze ZŠ Vnorovy přišly tvořit s uživateli 
papírové růže, které budou sloužit na výzdobu Strážnice 
 
14. 10. 2016 – Děti čtou seniorům – žáci ze ZŠ Vnorovy přišli předčítat uživatelům z jejich oblíbených 
knížek 
 
26. 10. 2016 - Soutěž ve zpěvu ve Skalici na Slovensku – uživatelé se zúčastnili soutěže ve zpěvu ve 
Slovenské Skalici 
 
2. 11. 2016 – Tvoření se studenty Oděvní školy ze Strážnice – studenti přišli tvořit s našimi uživateli 
 
29. 11. 2016 – Paštikiáda – soutěž o nejlepší paštiku vytvořenou pracovníky a hodnocenou uživateli 
 
5. 12. 2016 - Mikulášská obchůzka – tradiční obchůzka mikulášské družiny po domově a rozdávání 
balíčků 
 
15. 12. 2016 – Vystoupení žáků z gymnázia – žáci gymnázia si připravili pro uživatele pásmo 
vánočních koled 
 
19. 12. 2016 – Vystoupení žáků Lidové školy umění Strážnice – žáci Lidové školy umění přišli zahrát 
uživatelům vánoční koledy na klarinety 
 
21. 12. 2016 – Posezení u punče s ochutnávkou cukroví – posezení při punči a vánočním cukroví, 
které napekly uživatelky v průběhu prosince  
 
 
➢ dělíčků, drobné ruční práce, výroba papírových růží na hody, kresba, úklid květin, práce na 

zahradě, čtení, pohybové hry, kognitivní trénink 
 

 
Kromě těchto společných akcí se na každé sociální službě konají různé samostatné aktivizační 
činnosti: 
 – společenské hry, prohlížení fotografií, cestopisná videa, setkávání s ostatními uživateli, pečení, 
výroba jednohubek, žehlení, draní peří, oslava narozenin, apod. 
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Od dubna do října dle počasí, je  využívána zahrada a venkovní terasa k rehabilitačním cvičením, 
k procházkám, pobytu na čerstvém vzduchu, setkání uživatel s jejich rodinami nebo blízkými. Na 
zahradu a terasu jsou uživatelé při společných aktivitách vyvážení i na lůžkách.  
 

 

I.3. Zdravotní péče  

 
 

• Zajištění lékařské péče 
 
Praktická lékařka MUDr. Knotková ordinuje v zařízení 1x týdně, vždy v pondělí odpoledne. Délka 
ordinačních hodin se přizpůsobuje aktuálním potřebám uživatel. Uživatelé si praktického lékaře 
svobodně volí. Většina je registrována u MUDr. Knotkové, jedna uživatelka je registrována u MUDr. 
Řičicové. U této uživatelky je lékařská péče zajišťována ve spolupráci s rodinou (donáška receptů, 
poukazů) a po telefonické domluvě. 
Mimo ordinační dobu v zařízení řeší zdravotní stav uživatel zdravotní sestra s lékařkou telefonicky. 
Pokud se objeví závažný zdravotní problém, odesílá zdravotní sestra po dohodě s lékařkou uživatele 
na odborné vyšetření na specializované pracoviště nebo do nemocnice. Při náhlém zhoršení 
zdravotního stavu uživatele zdravotní sestra přivolá RZS. 
Pravidelně 1x měsíčně navštěvují zařízení tři specialisté. Internista MUDr. Milan Odrazil během roku 
2016 pečoval celkem o 56 uživatel. Součástí jeho vyšetření je EKG. Diabetolog MUDr. Mário 
Grossmann pečoval v roce 2016 o 41 uživatel. Psychiatr MUDr. Vítězslav Pálenský pečoval v roce 
2016 celkem o 70 uživatel. V případě potřeby je všemi možná telefonická konzultace.  
Ve Strážnici spolupracujeme se specialisty – oční MUDr. Plesníková, neurolog MUDr. Hudečková, 
stomatolog MUDr. Hořáková, gynekolog MUDr. Poláčiková. Všechny jmenované ambulance mají 
bezbariérový přístup a uživatele k vyšetření doprovází pracovník sociální péče.  
O uživatele s PEG a gastrostomií pečuje lékařka nutriční ambulance MUDr. Smetková. Předepisuje 
enterální výživu.  
Další odborná péče je zajišťována poliklinikou Veselí nad Moravou, nemocnicí Hodonín, nemocnicí 
Kyjov (kardiostimulační poradna, urologie, cévní, kožní, chirurgie, ortopedie, nefrologie). Do těchto 
ambulancí uživatele dopraví sanitka, doprovázeni jsou pracovníkem sociální péče. 
Pracovnice centra pro sluchově postižené Hodonínsko a.s. navštěvuje naše zařízení 1x měsíčně a 
zajišťuje opravu sluchadel, dodává baterie a drobné příslušenství ke sluchadlům. Poskytuje 
poradenský servis. Služeb centra v našem zařízení využívá i veřejnost. 
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• Tržby od zdravotních pojišťoven 
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

• Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců v roce 
2016 

Příloha OSV 
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 •         Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období 
 

    
tabulka č.2 

struktura zaměstnanců 

p
o

č
e
t 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
ů

 

průměrná 
platová třída 

průměrný plat 

A. služby sociální 34   

p
ra

c
o

v
n

íc
i 

v
 s

o
c
iá

ln
íc

h
 

s
lu

ž
b

á
c
h

 

PSS - přímá obslužná péče 31 4,9 18233 

PSS - základní výchovná, nepedagogická,  
aktivizační činnost 1 7 22002 

PSS - asistenční služby       

PSS - koordinátor       

PSS - pečovatelská činnost       

sociální pracovník 2 9 24788 

B. služby pedagogické 0   

vychovatelé       

C. služby zdravotnické 11   

z
d

ra
v
o

tn
ič

tí
 

 z
a
m

ě
s
tn

a
n

c
i 

sanitáři       

maséři       

ošetřovatelé       

všeobecné sestry 11 10 31291 

nutriční terapeuti       

fyzioterapeuti       

D. ostatní 24   

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 4 10 37429 

zaměstnanci převážně manuálně pracující 20 3,5 16542 

PRŮMĚR celkem x 5,7  21144 
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Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu                  tabulka č.3 

    

údaje v Kč 

Mzdové prostředky  
rok 2015  

 
rok 2016 

rozdíl 

1 a b b - a 

platový tarif 10 645 271 11 177 604 532 333 

příplatek za vedení  200 316 208 335 8 019 

zvláštní příplatky 
skupina I. 208 074 204 546 -3 528 

skupina II. 244 615 240 660 -3 955 

osobní příplatek 1 667 276 1 835 040 167 764 

příplatek za noční práci 234 098 242 695 8 597 

příplatky za soboty a neděle 637 466 661 399 23 933 

příplatek za svátek * 54 407 353 

práce přesčas 4 030 11 278 7 248 

příplatek za dělenou směnu 0 0 0 

odměna za pracovní pohotovost 0 0 0 

odměny mimořádné 1 309 249 1 078 656 -230 593 

odměny k životnímu výročí 28 000 30 000 2 000 

náhrady platu 2 071 123 2 046 776 -24 347 

OON** 

odstupné 0 0 0 

DPP 74 428 95 604 21 176 

DPČ 0 0 0 

Celkem 17 324 000 17 833 000 509 000 

Stanovený objem prostředků na platy 17 324 000 17 833 000 0 

rozdíl čerpání  0 0 -509 000 
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krytí případného přečerpání mzdového limitu       

evidenční 
počet 

zaměstnanců  

stav k 1.1. příslušného roku 68,00 70,00 2,00 

plánované zvýšení zaměstnanců 0 0 0 

skutečné navýšení zaměstnanců 2,00 -1,00 -3,00 

stav k 31.12. 70,00 69 -1,00 

*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. 

Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen. 
   

     **uveďte komentář k vyplaceným OON 
   

     

použité zkratky: 
DPP - dohoda o provedené 
práci 

   

 
DPČ - dohoda o pracovní činnosti 

   
 
Pracovní neschopnosti podle funkcí: 
 
 

 počet 
kalendářních dnů 

nemoci 

% 
nemocnosti 

evidence PN hrazené 
z rozpočtu – kalend. 

dny 

Technickohospodářští 
pracovníci: 

0 0 0 

    

Pracovníci soc. péče:    

• obslužná péče 794 3,12 157 

• výchova prací 0 0 0 

• sociální pracovnice 0 0 0 

    

Zdrav. pracovníci:    

• všeobecné sestry 39 0,15 28 

    

Zaměstnanci  převážně man. 
pracující: 

   

• uklízečky 28 0,11 14 

• kuchaři, vedoucí stravování 30 0,12 22 

• skladnice 13 0,05 13 

• pradleny 0 0 0 

• vrátní 299 1,18 62 

Celkem: 1203 4,73 296 
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příloha 3.1

vrátný, telefonista 300

pracovník  v sociálních službách-obslužná 500

všeobecná sestra 500

Zvláštní příplatky vypláceny  dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .

I.skupina -  práce se zvýšenou mírou 

neuropsychické zátěže nebo jiným možným 

rizikem ohrožení zdraví nebo života

( rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč  )

ods.1. -  Práce vykonávané střídavě ve 

dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém 

provozním režimu

II.skupina -  práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže 

nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

( rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč )
kategorie zaměstnanců

ods. 4.3. tělěsně nebo mentálně postiženým

ods. 4.2. -  Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče

v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko 

nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči

dvousměnný

režim

třísměnný

režim

nepřetržitý

režim

600

600

 
 
 
•            Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č. 10 skup.II. 

 

      
Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2016 

funkce stupeň 
řízení 

výše 
příplatku 

% počet 
podřízených 

§ 124 odst.4 
ZP 

ředitel IV. 9 000 33,7 67  - 

vedoucí úseku sociální péče I. 4 000 13,7 31  - 

vedoucí úsek zdravotní péče I. 2 600 8,9 14  - 

vedoucí provozního úseku II. 3 200 15,3 15  - 

vedoucí oddělení stravování I. 1 000 5,6 6  - 

            

            

            

 
Uvedené příplatky jsou v souladu s vnitřním předpisem č. 2/2015 ze dne 25.06.2015. 

• Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí 
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 
 

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2016 s účelově určeným 
příspěvkem na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle  § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, s účelově určeným 
příspěvkem na provoz ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby dle  § 105 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  s příspěvkem účelově 
určeným na opravy majetku od zřizovatele, s příspěvkem na provoz bez účelového určení od 
zřizovatele, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými 
dary a příjmy z doplňkové činnosti.  

 
 

III.1. Výnosy 

 

 

 

 
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: 
 

Ve výši výnosů se promítly úhrady od zdravotních pojišťoven, navýšení úhrad od uživatelů a získání 
vyšších doplatků od rodin uživatelů.  

 

 
účet 601 tržby za vlastní výrobky 

 
Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, 
prezentovaných při Dnu otevřených dveří a Konferenci.                                                      4.210,- Kč 

 
 
účet 602 – tržby z prodeje služeb  
 

Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální 
služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, 
fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, 
pořádání konferencí. 

 

 
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem  

 
 

účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 22.802.265,17 

hlavní činnost: 

602  0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance 332.928,00 

• Podrobný rozpis všech výnosů 
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602 0302 – tržby z úhrad za ubytování  4.921.886,00 

602 0304 – tržby za poskytování stravy 3.904.803,00 

602 0301 – tržby za poskytnuté soc. služby 10.763.518,00 

602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb 6.067,00 

602 0320-0326– za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven 2.873.063,17 

účet 648 – zúčtování fondu   

- použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji PO 132.552,00 

- použití rezervního fondu  - nákup majetku z darů   142.245,00 

účet 649 0300 ostatní výnosy z hmotných darů 27.262,80 

účet 672 0510 - příspěvek na provoz neúčelově určený (odpisy, mzdy 
všeobecné sestry) 1.684.000,00 

účet 672 0520  - příspěvek na provoz účelově určený  dle § 105 zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 2.758.800,00 

účet 672 0521 – příspěvek na provoz účelově určený  dle § 101 a zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách 6.482.300,00 

účet 672 0522 – příspěvek účelově určený na opravy 831.550,60 

účet 672 0750 – čas.rozl.trans. - odpisy 167,00 

účet 669 0400-ostatní finanční výnosy-bonus banka 1.020,00 

doplňková činnost:   

602 0260 – tržby za odebrané obědy 258.930,00 

602 0270 – tržby z pořádání konferencí 8.100,00 

  

Výnosy celkem 35.133.402,57 Kč 

 
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200   MD Kč                                                  19.909.217,00,- Kč 
 
 

• Zdůvodnění výrazných odchylek ve výnosech: 
 
 
U příspěvku na péči byl sestavený rozpočet ve výnosech 9.629 tis. Kč , skutečnost 10.764 tis. Kč, 

rozdíl 1.135 tis. Kč. Rozdíl je jednak z důvodů zákonného navýšení příspěvků o 10% od 1.8.2016, 

jednak navyšováním příspěvků u  uživatel z důvodů pravidelného vyhodnocování jejich zdravotního 

stavu  a následného podání žádosti o zvýšení příspěvku, rovněž jsou smlouvy o poskytování sociálníc 

služby uzavírány zejména s uživateli III. a IV. stupně PNP. 

Výnosy od zdravotních pojišťoven – sestavený rozpočet ve výnosech byl  2.730 tis. Kč a skutečnost 

2.873 tis. Kč. Rozdíl 143 tis. Kč je v důsledku zhoršujících se zdravotních stavů uživatel a tím vyšším 

růstu provedených zdravotních úkonů. 

Čerpání rezervního  fondu na rozvoj další činnosti příspěvkové organizace, při sestavování rozpočtu 

bylo zapojeno 200 tis. Kč,  skutečné čerpání 132 tis. Kč. K úspoře čerpání došlo v důsledku poskytnuti 

finanční darů ,a proto nebylo čerpání fondu v plánované výši. 

Čerpání rezervního fondu – použití finančních darů nebylo rozpočtováno, skutečnost je 143 tis.Kč. 
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• Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby 
 
 

- poskytovaná soc. služba: domov pro seniory - 26 uživatelů 
 

 
 
 

- poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem – 61 uživatel 
 

pokoj počet uživatelů 

úhrada denně 
v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. 
úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem v 
Kč 

 

1 lůžkový nadstandard 

1x 1x dia bez večeře 132 180 3960 5400 9360 112 320 

 

1 lůžkový 

3x 1x dia 142 177 4260 5310 9570 114 840 

 1x normal 134 177 4020 5310 9330 111 960 

 1x nor. bez večeře 124 177 3720 5310 9030 108 360 

 

2 lůžkový 

11x 4x dia 142 164 4260 4920 9180 440 640 

 6x dia bez večeře 132 164 3960 4920 8880 639 360 

 6x normal 134 164 4020 4920 8940 643 680 

 6x nor. bez večeře 124 164 3720 4920 8640 622 080 

 

 celkem 2  793 240 

pokoj počet uživatelů 

úhrada denně 
v Kč 

 
strava  ubytování 

úhrada měsíčně v Kč 
 

strava      ubytování 

měs. úhrada 
celkem  

v Kč 

celkem v 
Kč 

 

1 lůžkový  

1x 1x normal 134 177 4020 5310 9330 111 960 

 

2 lůžkový 

1x 1x dia 142 164 4260 4920 9180 110 160 

 1x normal 134 164 4020 4920 8940 107 280 

 

3 lůžkový 

14x 10x dia 142 157 4260 4710 8970 1 076 400 
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Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2016 činil 
9 035 640,- Kč. 
 

 1x dia bez večeře 132 157 3960 4710 8670 104 040  

 24x normal 134 157 4020 4710 8730 2 514 240 

 6x nor. bez večeře 124 157 3720 4710 8430 606 960 

 1x bez stravy 0 157 0 4710 4710 56 520 

4 a více lůžkový 

4x 3x dia 142 155 4260 4650 8910 320 760  

 8x normal 134 155 4020 4650 8670 832 320 

  2x nor. bez večeře 124 155 3720 4650 8370 200 880 

 2x bez stravy 0 155 0 4650 4650 111 600 

 1x částečná strava 93 155 2790 4650 7440 89 280 

 

 celkem 6 242 400 
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Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného 
příspěvku na péči 
 

 
 

 
Průměrný příspěvek na péči v roce 2016: 

 
- poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (26 uživatel) 

 
          od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016 
 

počet uživatelů  druh Kč celkem v Kč 

0 I. stupeň 800 0 

7 II. stupeň 4 000 28 000 

12 III. stupeň 8 000 96 000 

6 IV. stupeň  12 000 72 000 

1 bez PNP 0 0 

  celkem 196 000 

 
Měsíční předpis příspěvku na péči v období od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016 činil pro domov pro seniory: 
196 000,-Kč 

 
od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 

 

počet uživatelů  druh Kč celkem v Kč 

0 I. stupeň 880 0 

7 II. stupeň 4 400 30 800 

13 III. stupeň 8 800 114 400 

5 IV. stupeň  13 200 66 000 

1 bez PNP 0 0 

  celkem 211 200 

 
Měsíční předpis příspěvku na péči v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 činil pro domov pro 
seniory: 211 200,-Kč 
 

- poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (61 uživatel) 
 
od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Příspěvek na péči 

počet uživatelů  druh Kč celkem 

0 I. stupeň 800 0 

3 II. stupeň 4 000 12 000 

10 III. stupeň 8 000 80 000 

48 IV. stupeň  12 000 576 000 

 celkem 668 000 
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Měsíční předpis příspěvku na péči v období od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2016 činil pro domov se zvláštním 
režimem: 668 000,-Kč 

 
 
od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měsíční předpis příspěvku na péči v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 činil pro domov se 
zvláštním režimem: 699 600,-Kč 
 
 
Průměrný měsíční počet uživatel se sníženou úhradou je  30 uživatel, u 24 uživatel doplácí příbuzní 
do plné výše, případně nižší úhrady, bez úhrady doplatku je 6 uživatel.Jedná se o uživatele, kteří buď 
nemají příbuzné nebo jejich blízcí jsou rovněž v důchodovém věku a dostali by se do složité finanční 
a sociální situace. 
 
Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatel činí 10 757,-
Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 129 084,-Kč. 

 
 
 

• Vyúčtování vyrovnávací platby 
 

 

 

 

 

 

 

 

počet uživatelů  druh Kč celkem 

0 I. stupeň 880 0 

4 II. stupeň 4 400 17 600 

13 III. stupeň 8 800 114 400 

43 IV. stupeň  13 200 567 600 

1 bez PNP 0 0 

 celkem 699 600 
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sociální služba domov pro seniory počet lůžek 26  
náklady     10.198.758,91 Kč/ rok 

32 688,33 Kč/měsíc 

   

sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 61 
náklady   24 667 613,66 Kč/rok  

33 698,93 Kč/měsíc 

 
 

III.3. Finanční majetek 

 
Stavy na bankovních účtech  
   

a) účet 241 
 

běžný účet 2 796 971,73 

2410010 běžný účet 2 191 627,38 

2410411 běžný účet - fond odměn 93 070,00 

2410413 běžný účet - fond rezervní 460 472,06 

2410414 běžný účet - fond rezervní 52 508,00 

2410416 běžný účet - fond reprod. majetku-investiční 51 802,29 

 
 
b)     účet 243 

 

běžný účet FKSP 100 603,49 

412 FKSP             106 603,49 

3350300 půjčky z FKSP 5 000,00 

3780051 úroky k převodu na b.ú. 0 

 neprov. převod úhrad půjček   1 000,00 

 

 
c) účet 245  

 
   

ostatní běžný účet 37 140,50 

3780200 pozůstalosti po zemřelých klientech (do 31.12.2004) 37 140,50 

 

 
Ceniny 
 

účet  263 známky                   810,00 

• Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb  
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III.4. Pohledávky a závazky 

 
 

Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Závazky vůči dodavatelům i 
obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení.  
Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení 
soudu.  
 

III.5. Dotace a příspěvky 
 
 
V roce 2016 jsme obdrželi příspěvky na provoz z rozpočtu zřizovatele: 
 

Příspěvek na provoz bez účelového určení                                                                    1.684.000,- Kč 

Příspěvek na provoz účelově určený dle §105  zákona č.108/2006 Sb.                    2 758 800,- Kč 

  sociální služba  domov pro seniory                                                                                   757 350,- Kč 

  sociální služba  domov se zvláštním režimem                                                              2 001 450,- Kč 

Příspěvek na provoz účelově určený dle §101a   zákona č.108/2006 Sb.                  6 482 300,-Kč                                

  sociální služba  domov pro seniory                                                                                  2 103 500,- Kč 

  sociální služba domov se zvláštním režimem                                                                  4 378 800,-Kč 

Příspěvek na provoz účelově určený na akci „Oprava WC pro  
uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance“                                                                    805.000,-Kč 

Příspěvek na provoz účelově určený z r.2015 ponechán na r.2016 na akci 
„Výměna podlahové krytiny ve společných prostorách“                                                    26.550,60 Kč  

Celkem:                                                                                                                                 11.756.650,60 Kč 

 
 

Čerpání jednotlivých příspěvků na provoz bylo použito následovně: 
 
Čerpání  finančních prostředků dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněí 
pozdějších předpisů bylo využito na úhradu nákladů souvisejících se základní činností, tj. mzdové 
náklady, sociální a zdravotní pojištění, úhradu nákladů na elektrickou energii a spotřebu plynu. 
Čerpání finančních prostředků  dle §105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů bylo využito na úhradu nákladů souvisejících se základní činností -mzdových 
nákladů. 
Neúčelově určený příspěvek na provoz byl použit na pokrytí nesouvisejících nákladů- tj. odpisy a 
náklady na zdravotnický personál. 
Účelově určený příspěvek na provoz byl použit na akci “Oprava WC pro uživatele a WC a koupelny 
pro zaměstnance“. 
Ponechaný zůstatek z roku 2015 byl  ponechán na rok 2016 na akci „Výměna podlahové krytiny ve 
společných prostorách“ a  byl úspěšně realizován. 
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III.6. Investice 

  
 

V roce 2016 byly poskytnuty  dotace na investice: 
- na nákup elektrického sprchovacího lůžka  - havárie,          ve výši 180.000,00 Kč 

                                                                              skutečnost:                  152 373,00 Kč 
- na nákup velkokapacitního kombinovaného sporáku – havárie : 

                                                                                                        ve výši   90.000,00 Kč 
                                                                               skutečnost :                   79 465,00 Kč 
 

Rozdíl  ve výši 38 162,00 Kč - podán návrh na použití v roce 2017 na opravu sociálního zařízení 
v kuchyni.   

 

 

III.7. Doplňková činnost 

 
 

V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů, školení 
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinské činnosti, která navazuje na hlavní účel 
příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – příjemce soc. 
služeb, které jsou dodávány prostřednictvím Charity Strážnice.  
V rámci doplňkové činnosti jsme pořádali konferenci pro pracovníky v sociálních službách. 
 
 
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. 
Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu 
ve výnosech.  
 
 

IV. Autoprovoz  
 
 

 
Využíváme dvě osobní vozidla     -  Ford Escort, rok výroby 1996     HOI 69-83 
                                                           -  Peugeot 207, rok výroby 2008     6B3 7123 

 
Ford 

Počet ujetých kilometrů 3 768 

- spotřeba l 321,62 

- průměrná spotřeba na 100 km     8,535l 

  

Peugeot  

počet ujetých kilometrů  7 2119 

- spotřeba l 477,06 

- průměrná spotřeba na 100 km 6,70l 
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Motorová vozidla v zařízení slouží k přepravě zaměstnanců na služební cesty, k přepravě drobných 
nákladů, provádění sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, k nákupům pro provoz zařízení. 
 
 
 
 

dodavatelské opravy:  
 

Peugeot –příprava na STK + STK 8.982,- Kč 

Celkem 8.982,- Kč 

 

Peugeot – výměna pneumatik 685,00 

Ford – oprava disku, výfuku, poklice 2 741,00 

 
 
 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  
 
Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: 

 
 
účet 018  drobný nehmotný majetek   

 počáteční stav 68 441,00  

 likvidace 0  

konečný zůstatek 68 441,00 

účet 031 pozemky   

 počáteční stav 547 960,00  

 vyřazení pozemku 14 200,00  

konečný zůstatek 533 760,00 

účet 021 stavby   

 počáteční stav 15 691 782,05  

 pořízení hřiště na petangue 42 395,00  

konečný zůstatek 15 734 177,05 

účet 022 samostatné mov.věci a soubory mov.věcí   

 počáteční stav 7 617 946,70  

 pořízení: 824 694,00  

 sprchovací lůžko CAREVO 152 373,00  

 průmyslová pračka 240 000,00  

 koupací vana CAREVO 126 385,00  

 sprchová židle CARINO 73 386,00  

 zvedák MAXI MOVE 153 085,00  

 kombinovaný sporák 79 465,00  

 vyřazení: 1 323 051,90  

 pečovatelská lůžka 24 ks 718 360,00  

 sprchové lůžko 228 311,00  

 varný elektrický kotel   88 889,90  

 pračka průmyslová 209 475,00  
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 sporák kombinovaný 78 016,00  

  198 534,00  

konečný zůstatek 7 119 588,80 

účet 028 drobný dlouhodobý majetek   

 počáteční stav 11 034 250,23  

 pořízení: 1 472 217,85  

 -nákup účet 558 0300         1 359 179,85  

 -nákup z darů + dary účet 558 0302 + 303            113 038,00  

 vyřazení-likvidace:  979 189,43  

konečný zůstatek 11 527 278,65 

 
 
Přehled nájemních smluv 

 
Organizace nemá uzavřeny žádné nájemní smlouvy 

 
 

Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku 
 
V roce 2016 neproběhla v naší organizaci žádná pojistná událost. 
 

 

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních 
fondů“ 
 
účet 411 - fond odměn 
 

počáteční zůstatek 93 070,00 

rozdělení výsledku hospodaření  0,00 

  

konečný zůstatek 93 070,00 

 
 
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 0411 – bank. účet 14834-671/0100 

 
účet 412  - fond kulturních a sociálních potřeb 
 

počáteční zůstatek 183 170,49 

příděl – 1,5% z mzd.nákladů z 17 737 396 266 057,00 

čerpání příspěvek na obědy 135 254,00 

  kulturní akce 19 400,00 

 rekreace, sport 187 970,00 

  Celkem 342 624,00 

  

konečný zůstatek                  106 603,49 
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Finanční prostředky jsou vedeny na  účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100. 
 
 
 
 
účet 414 + 413 - fond rezervní 
 
 414 
 

počáteční stav 1 715,00 

dary 193 038,00 

čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel +darů úč.urč. 142 245,00 

  

konečný zůstatek 52 508,00 

 
             413 
 

počáteční stav 396 543,70 

příděl ze zisku 213 972,36 

čerpání na rozvoj činnosti 132 552,00 

Převod finančních prostředků do fondu investic 70 000,00 

  

konečný zůstatek 407 964,06 

 

        Fond rezervní celkem zůstatek                                                            460 472,06     
 

        Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 414,413 bank. účet 14834- 671/0100. 
 

 
 

účet 416 - fond reprodukce majetku 

 

počáteční stav 46 178,29 

tvorba - odpisy 494 243,00 

              -dotace z JMK  270 000,00 

              -převod z rezervního fondu 70 000,00 

              -finanční dar  40 000,00 

celkem 874 243,00 

čerpání :  

               -odvod JMK 281 000,00 

pořízení: - sprchovací lůžko CAREVO 152 373,00 

                 průmyslová pračka 240 000,00 

                 sprchovací židle CARINO 73 386,00 

                 kombinovaný sporák 79 465,00 

                 hřiště petangue 42 395,00 

celkem 868 619,00 

konečný zůstatek  51 802,29 
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Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 416 – bank. účet 14834-671/0100.   

 
 

• Přehled o přijatých darech v roce 2016 
 

 Organizace obdržela v roce 2016 částku 193.038,00 Kč jako účelově určené finanční dary, za    
            které v průběhu roku byl pořízen materiál pro ergoterapii, rehabilitační pomůcky, zdravotní  
             kočárky Tony, rehabilitační vozíky, jídelní křesla, zdravotnický materiál a částka 44.000,00 Kč       
            z těchto darů byla ponechána na nákup vybavení pro uživatele v roce 2017. 

               Rovněž jsme obdrželi investiční finanční dar ve výši 40.000,00 Kč na stavbu hřiště petangué,    
               které bylo  v průběhu roku vybudováno. 
 
               Mimo finanční dary jsme obdrželi v částce 27.262,80 Kč hmotné dary ( televizory,                  
               antidekubitní matraci, stolek k lůžku, toaletní křeslo, varné konvice a přepravky) a investiční   
               hmotné dary  v celkové  částce 279.470,00 Kč (sprchový vozík CAREVO, zvedák MAXI MOVE). 

 
 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků 
 

Příkazem ředitelky č. 3/2016 ze dne 10.11.2016 bylo uloženo provedení inventarizace všech 
hospodářských prostředků k 31.12.2016 se jmenováním inventarizační komise.   

 
Dne 10.11.2016 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při 
instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. 
 
Inventarizace probíhala od 5.12.2016 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce 
k schválení dne 10.1.2017.  
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 

 
  

Ve Strážnici dne: 12.2.2017 
 

JUDr. Ivana Kyjovská 
ředitelka 

 
 

Přílohy  
 
   Tabulky:  Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) 
  Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2013 (příloha č. 14) 
  Výnosy   (příloha č. 15) 
  Náklady  (příloha č. 16) 
  Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2016 (příloha č. 17) 
                        Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací  
                             


