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Domov Na zámku, je příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Nachází se v malé
obci Kyjovice ve Slezsku, která se nachází mezi Ostravou a Opavou nedaleko obce Pustá
Polom. Domov Na zámku tvoří zámecký areál, jehož dominantou jsou dvě hlavní budovy B1
a B3 o rozloze 1370m² vzájemně propojené spojovacím krčkem. Jedná se o třípodlažní,
památkově chráněné objekty. Dalším objektem je vedlejší budova B2 o rozloze 750m² ležící u
vjezdu do areálu. Jedná se o třípodlažní objekt, který je spojovací lávkou propojen s hlavní
budovou. Také tento objekt je památkově chráněný.
Další objekty tvoří dílna a „chata“ sloužící jako sklad materiálu a sušárna prádla. Posledním
objektem, který není využíván, je altán umístěný uprostřed parku.
Rozloha zámeckého parku činí cca 70 000m². Park je rovněž památkově chráněný.
Celý komplex je zasazen doprostřed malebné přírody, kde je možné v klidu relaxovat,
případně se věnovat procházkám po okolí.
Nevýhodou je zde špatná dopravní obslužnost a značná vzdálenost od větších měst. Toto je
určitou komplikací při kontaktu organizace i uživatelů s veřejnými a společenskými
institucemi a také částečně překážkou v případě přijímání nových kvalifikovaných pracovních
sil.

Úvodní slovo
Rok 2013 byl pro Domov Na zámku z hlediska provozu poměrně klidný, ale nejistý z pohledu
financování. Tento stav byl dán dvěma základními okolnostmi. Na toto uplynulé období
nebyla naplánována žádná významná oprava objektů, či stavební akce, avšak vlivem velmi
nízké dotace z MPSV jsme byly nuceni plánovat záporný výsledek hospodaření. Z toho
důvodu byly v průběhu celého období zajišťovány pouze nejzákladnější provozní záležitosti.
K celkově klidné atmosféře v provozu přispělo stabilizované rozmístění uživatelů v obou
poskytovaných sociálních službách a jejich komunitách a tomu odpovídající početní i profesní
stav personálu. Z těchto důvodů byl vytvořen širší prostor pro samotnou práci s uživatelem ve
smyslu propracování individuálního plánování, ale i samotného naplňování individuálních
plánů v přímé péči, to vše v kontextu doporučení vycházejících ze „Závěrečné zprávy
z metodické konzultace“ vedené zástupci zřizovatele.
Po stránce technické jsme se v úvodu roku opět věnovali úpravám interiérů. Jednak dokončení
rozmístění dekorací v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem úpravě
vestibulu v III. NP a úpravě jídelny v II. NP. Zvýšené úsilí jsme vynaložili do přípravy akcí,
které bychom rádi realizovali v nadcházejících letech. Konkrétně se jednalo o pokračování
úprav interiérů, přípravu stavební akce týkající se konečných stavebních úprav spočívajících
ve vybudování samostatných sociálních zařízení přímo u jednotlivých pokojů, opravu západní
fasády a terasy, vybudování zpevněné plochy v parku určené pro odpočinek zejména
imobilním uživatelům. Samostatnou kapitolou byly přípravné projektové práce týkající se
přemístění ČOV na pozemek obce Kyjovice.
V případě personálních záležitostí soustavně vycházíme z faktu, že platy zaměstnanců pro
naše zařízení představují největší finanční zátěž. Z tohoto důvodu uvažujeme o každé
pracovní pozici tak, aby byla pro organizaci přínosem a byla dostatečně efektivní. Z toho
důvodu došlo v počátku roku 2013 k personálním změnám na úseku přímé péče, kde od 1.
února bylo zrušeno jedno pracovní místo pro aktivizaci uživatelů a pracovnice, kterou byla
tato pozice obsazena, začala vykonávat vedoucí Domova pro seniory. Další personální změna
proběhla v souvislosti s odchodem vedoucího provozně technického úseku, který po
dlouhodobé nemocenské požádal o ukončení pracovního poměru k 31. říjnu. Tím jsme tuto
pracovní pozici zrušili a k 1. listopadu provedli oficiální organizační změnu. Kompetence
vedoucího celého úseku jsme přerozdělili mezi další pracovníky a svěřili jim dílčí úseky.
Dotyčným pracovníkům jsme adekvátně upravili platové podmínky, čímž se nám podařilo ve
výsledku ušetřit finanční prostředky organizace a zefektivnit pracovní procesy. Tento stav se
pokusíme udržet i nadále.
Významnou událostí, která se v našem zařízení uskutečnila, byla inspekce MPSV provedená
Úřadem práce Ostrava, se zaměřením na kvalitu poskytování sociálních služeb. Inspekce
probíhala během měsíce října a týkala se Domova se zvláštním režimem. Po důkladném
prověření písemných materiálů se po dobu tří dnů inspekční tým věnoval kontrole přímo
v provozu. Výstupem z provedené inspekce je „Inspekční zpráva“, která shrnuje celkový
výsledek bodovým hodnocením. Z možných 63 bodů jsme prošli s 52 body, což považujeme
za úspěch, zejména proto, že se jednalo o první inspekci, na kterou jsme se postupně
připravovali od roku 2006, kdy byl vydán zákon o sociálních službách.
Významný škrt přes rozpočet, a to doslova, nám vznikl v souvislosti s odmítnutím vykazování
zdravotní péče na zdravotní pojišťovny. Praktický lékař, na kterém závisí výkaznictví
poskytovaní zdravotní péče uživatelům našich služeb, v pololetí uplynulého roku přestal
vykazovat drtivou část zdravotních výkonů, čímž naše zařízení bylo kráceno na příjmech cca
o 1,3 mil Kč. Vlivem této ztráty jsme se dostali do finančního propadu, ze kterého jsme se

dostali jen díky navýšení příspěvku na provoz od našeho zřizovatele. Takto jsme se nakonec
dostali na vyrovnaný výsledek hospodaření ±0.
Přestože jsme v uplynulém roce nerealizovali žádné zásadní, ani zvlášť významné akce,
můžeme s potěšením konstatovat, že i přes počáteční potíže s financováním služby, jsme
dokázali udržet klidný provoz, podařily se nám zvládnout nečekané personální změny a
obhájili jsme kvalitu poskytovaných služeb před inspekcí MPSV.

Poslání organizace
Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v
souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním
sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
V Domově Na zámku, p.o. provozujeme a máme zaregistrovány dvě služby sociální péče:
- Domov pro seniory,
- Domov se zvláštním režimem.
Domov pro seniory
Identifikátor: 7502565
Poslání:
Posláním Domova pro seniory je poskytování celoroční pobytové služby seniorům, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nemoci a péči o sebe a svou domácnost již nejsou
schopni zvládat vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.
Cílová skupina:
Osoby starší 65 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně
těžká až úplná.
Kapacita:
20
Cíle služby:
- Klidné a důstojné prožití stáří.
- Udržení běžného způsobu života obdobně jako v předešlém domácím prostředí.
- Udržení maximální soběstačnosti.
- Vytvoření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů.
Domov se zvláštním režimem
Identifikátor: 1050242
Poslání:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování celoroční pobytové služby
v bezpečném a důstojném prostředí osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
stařecké Alzheimerovy demence i jiných typů demence a péči o sebe již nejsou schopni zvládat
vlastními silami nebo za pomoci rodinných příslušníků či terénních služeb.
Cílová skupina:
Osoby starší 60 let, u nichž míra závislosti na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby je středně
těžká až úplná.
Kapacita:
52
Cíle služby:
- Klidné a důstojné prožití stáří.
- Udržení běžného způsobu života obdobně jako v předešlém domácím prostředí.
- Udržení maximální soběstačnosti.
- Vytvoření nových a udržení stávajících sociálních kontaktů.
- Stabilizace psychického stavu.

Zpráva o činnosti organizace
Výše uvedeným uživatelům poskytujeme přímou péči prostřednictvím třiadvaceti pracovníků
v sociálních službách (pečovatelů), kteří se snaží o individuální přístup ke každému uživateli
a poskytování individuální podpory podle potřeb samotného uživatele. Zdravotní péči
zajišťujeme prostřednictvím šesti zdravotních sester, které mají přehled nejen o zdravotním
stavu jednotlivých uživatelů, ale také o jejich psychických a sociálních potřebách. Lékařskou
péči u nás vykonává praktický lékař externě a případnou specializovanou zdravotní péči
zajišťujeme přes soukromé ordinace nebo nemocnice v Opavě a Ostravě. O volnočasové
aktivity uživatelů se v našem zařízení stará jedna pracovnice v sociálních službách. Našimi
kmenovými zaměstnanci také provádíme úklid, údržbu budov a parku, stravování a praní
prádla. Na veškeré vedení účetnictví a celkové hospodaření organizace zaměstnáváme tři
pracovníky. Jednání se zájemci o naše služby, vedení veškeré osobní agendy uživatelů a
řešení nestandardních záležitostí uživatelů u nás vykonává jedna sociální pracovnice a o chod
jednotlivých úseků se stará celkem šest vedoucích pracovníků včetně ředitele.
Významné aktivity:
- provoz a technika
V uplynulém roce jsme se věnovali činnostem týkajících se zútulnění vybrané části interiérů
zejména na hlavní budově. Konkrétně se jedná o vestibul III. NP, kde jsme pomocí
sádrokartonové příčky opticky oddělili zákoutí tzv. historizujícího obývacího pokoje od
dalšího prostoru vestibulu, tento prostor jsme nechali vytapetovat odpovídajícími vzory tapet
a vyzdobili dalšími dekoracemi, čímž jsme docílili navození atmosféry evokující pocity
bydlení padesátých a šedesátých let. Celý vestibul jsme nakonec nechali vymalovat
příjemnými teplými barevnými odstíny.
Ve II. NP hlavní budovy jsme v jídelně uživatelů provedli technické opatření, kterým jsme
zamezili riziku požáru, či úrazu uživatelů. Ti měli dosud volný přístup ke všem spotřebičům
umístěným v nové kuchyňské lince. Namontováním esteticky přijatelné konstrukce
s elektricky ovládanou žaluzií, jsme riziko eliminovali na minimum. Také tuto místnost jsme
vymalovali barvami ve vhodně laděných tónech a některé stěny jsme opatřili barevnými
vzory. Staré opotřebené stoly jsme vyměnili za nové s centrální podnoží, které se nám v praxi
osvědčily zvláště vzhledem k jednoduché manipulaci s invalidními vozíky.
Z důvodu výrazného chladu v podkrovních pokojích během zimních měsíců, jsme si na jaře
uplynulého roku nechali vypracovat odborný návrh řešení vedoucí ke zlepšení tepelné pohody
v uvedených prostorech. Z předaného materiálu jednoznačně vyplynulo, že pro stanovaní
odpovědného postupu technických opatření, je nezbytné v první řadě změřit úniky tepla
pomocí termovize. Měření jsme zajistili prostřednictvím VŠB Ostrava během měsíce
prosince. Výsledkem měření je zjištění, které jednoznačně prokazuje závady v provedení
tepelné izolace. Ta je na některých místech nedostatečná, na jiných místech téměř nebo zcela
chybí. Tento výsledek je podkladem pro další řešení, kterým bude v první řadě rozsáhlá
oprava tepelné izolace.
Dále jsme se během roku 2013 zaměřili na přípravu dlouhodobě plánovaných akcí, které
chceme provést během nadcházejících dvou let 2014 – 15. Konkrétně se jedná o:
 Opravu západní fasády a terasy,
 Vybudování zpevněné plochy v parku určené pro odpočinek imobilních osob,
 Konečné stavební úpravy v Domově se zvláštním režimem – vestavby sociálních
zařízení do pokojů uživatelů,
 Přemístění ČOV,
 Dokončení interiérů v Domově se zvláštním režimem.

- kultura a společenské události
Kromě běžných provozních činností jsme v uplynulém roce nabídli našim uživatelům řadu
kulturně společenských akcí, z nichž za nejvýznamnější považujeme:
MDŽ - dopoledne s taneční skupinou Jiřinky z Paskova a bohatým občerstvením.
Besedy - dvě besedy o Číně a Izraeli s panem Málkem.
Divadlo - dvě představení ochotnického divadla Berani z Těškovic.
Hudební produkce - ve velké oblibě našich uživatelů jsou kapela Děrničanka, Slatinský
Schrummel, Disko rej J. Mazánka, zpěv s kytarou v podání pana Nováka.
Cirkus - vystoupení domácího cirkusu Pavliny se zvířátky.
Skauti - krásné odpoledne, plné tanců a zpěvu při kytaře s opékáním párků.
Historie na cestách – přehlídka historických vozidel a bohatým doprovodným programem
v přilehlém parku, pořádána ve spolupráci s obcí Kyjovice.
Letní kino – pořádáno ve spolupráci s obcí Kyjovice.
Dále se někteří uživatelé našich služeb zúčastnili sportovních klání v našich partnerských
zařízeních. V Domově pro seniory sv. Ludmila turnaje v bocce, v Domově Korýtko turnaje
v ruských kuželkách a v Domově Slunečnice turnaje v petanque.
Kvalita služby:
Naší prioritou je nabízet uživatelům příjemné zázemí jak z hlediska podmínek bydlení, tak
poskytování péče. Z tohoto důvodu se snažíme o rozvoj a zvyšování kvality v oblastech
spadajících do předmětu všech našich činností. Za tímto účelem jsme v uplynulém roce
zvládli několik dále uvedených aktivit:
Pod vedením externího konzultanta – inspektora kvality, jsme pokračovali na revizi dalších
standardů kvality v sociálních službách (standardy č. 1 a 5) a pracovních postupů (č. 1 pro
úklid), které jsme následně zavedli do praxe. Zejména revize standardu č. 5 si vyžádala
značné množství vynaloženého času, vzájemné porozumění a empatický přístup napříč
personálem na celém úseku přímé péče. 3. aktualizace tohoto standardu byla vydaná 1. 10.
2013. Také důsledná a detailní práce předcházela vydání další aktualizace pracovního postupu
č. 1 pro úklid. Bezprostředně po jeho vydání, jej nová vedoucí pracovní skupiny úklidu začala
používat jako řídící nástroj k vedení ostatních pracovnic úklidu.
Revizi jsme provedli i u některých dalších vnitřních řídících aktů tak, aby svým obsahem
odpovídaly novému vnitřnímu organizačnímu uspořádání a potřebám našeho zařízení.
Během minulého roku jsme realizovali povinné vzdělávání pracovníků v sociálních službách
a sociální pracovnice kombinovaně. Tzn. část formou stáží, část externě a část interním
vzděláváním. Zaměřili jsme se na témata Práce s klientem s poruchami hybnosti a zvládání
psychické zátěže pracovníků v přímé péči. Potřeba vzdělávání v této problematice vyplynula
se závěru provedeného hodnocení kvality podle standardu č. 15 za rok 2012.
Celkové výsledky hodnocení kvality jsme tak jako v uplynulých letech převedli do grafů, viz
dále.
I nadále spolupracujeme se supervizorem, kterému naši pracovníci důvěřují, způsob supervize
jim převážně vyhovuje a vliv supervize se pozitivně odráží v celkové atmosféře kultury
našeho zařízení, ale i samotné práci s uživatelem.
Také pokračujeme ve spolupráci s paní Brumkovou, která našim uživatelům poskytuje
canisterapii. Je obdivuhodné, jakou měrou, i takováto, zdánlivě méně významná činnost,
dokáže zpestřit život uživatelů v našem zařízení.
V průběhu uplynulého roku jsme se intenzivně zabývali doporučením vycházejících ze
„Závěrečné zprávy z metodické konzultace“ vypracované konzultační skupinou zřizovatele.

V týmech jsme postupně diskutovali nad jednotlivými tématy a přijímali závěry, které jsme
následně zapracovali do odpovídajících metodických materiálů. Vynaložené úsilí se nám
vzápětí zúročilo, neboť bezprostředně po dokončení posledních opatření, jsme obdrželi
oznámení o provedení inspekce MPSV v Domově se zvláštním režimem v termínu od 22. do
24. října.
Jednalo se o státní kontrolu podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, se specifickou
úpravou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato základní inspekce byla
zaměřena na kvalitu poskytovaných služeb v Domově se zvláštním režimem. Pětičlenná
inspekční skupina prověřovala jak písemné metodické materiály, tak kvalitu poskytované
služby v praxi. Prošla celý proces od jednání se zájemcem o službu, přes uzavření smlouvy o
poskytování sociální péče, individuální plánování, poskytování přímé péče až po ukončení
služby. Současně sledovala podmínky bydlení uživatelů služby v souvislosti s ochranou jejich
práv, poskytováním informací o průběhu služby, podmínkami soukromí, možností vyjádření
nesouhlasu či stížnosti atd. Přes počáteční rozpaky se vlivem oboustranně pozitivního
přístupu vytvořila poměrně přívětivá atmosféra, kdy již nešlo jen o kontrolní činnost, ale
diskusi s cílem pomoc vylepšit podmínky pro stále kvalitnější poskytování služby. Výstupem
provedené kontroly je Inspekční zpráva, která nám je nyní vodítkem v naší další práci
s uživateli služby.

Souhrnné hodnocení spokojenosti uživatelů provedeného na základě dotazníkového šetření
podle vnitřního standardu č.15 :
Legenda k tab. č.1 a 2:
bodování (levý sloupek)

řady

:

1=ano jsem spokojen(a)
2=ne nejsem spokojen(a)
3=jsem částečně spokojen(a)

:

každá řada rovná se jeden respondent

číslování pod grafem
:
čísla otázek
1. Chovají se k Vám pečovatelky, sestřičky a paní uklízečky vlídně a ohleduplně?
2. Respektují pečovatelky, sestřičky, paní uklízečky a ostatní pracovníci Vaše potřeby?
3. Jste spokojen/a s bydlením v domově?
4. Líbí se Vám Váš pokoj?
5. Vyhovuje Vám Návštěvní řád a podmínky pro opuštění našeho domova?
6. Cítíte se v našem Domově „jako doma“?
7. Máte pocit finanční jistoty?
8. Máte jistotu diskrétnosti při nakládání s důvěrnými informacemi, které se Vás týkají?
9. Máte pocit, že Vás pečovatelky, sestřičky, paní uklízečky a ostatní pracovníci dobře
znají a rozumí Vám?
10. Jste spokojen/a se stravou?
11. Jste spokojen/a s pomocí pečovatelek a sestřiček při osobní hygieně?
12. Vyhovuje Vám náplň dne v Domově a nabídka aktivizačních programů?
13. Jste spokojen/a se zdravotní péčí?
14. Jste spokojen/a s vyjednanými podmínkami poskytované péče (dostatek a
srozumitelnost informací o našem zařízení, vyjasňování podmínek poskytování
služby)?
15. Máte zde někoho blízkého, s kým si můžete promluvit o čemkoliv?

Tab. č. 1 – Domov pro seniory

Tab. č. 2 – Domov se zvláštním režimem

Fotogalerie:
Objekty Domova Na zámku určené k bydlení

- Domov se zvl. režimem
Budovy B1 čp.1 a B3 čp.123 (hlavní vchody)

- Domov pro seniory
Budova B2 čp.104

- Domov se zvl. režimem, vzadu Domov pro
seniory (hlavní vchody)

- Domov se zvláštním režimem
Budovy B1 čp.1 a B3 čp.123 (pohled z parku)

Přilehlý park

-pohled na Domov se zvláštním režimem

- altán

Bydlení

- Domov se zvláštním režimem
společenský prostor

- Domov se zvláštním režimem
dvoulůžkový pokoj

- Domov pro seniory
společenský prostor

- Domov pro seniory
jednolůžkový pokoj

Kulturně společenské akce

- cirkus Pavliny

- MDŽ

Canisterapie

Práce v týmu

- interní vzdělávání

- supervize

Plány do budoucna
Během roku 2014 chceme nadále pokračovat v činnostech týkajících se zútulnění dalších
interiérů. Tzn. uspořádání, případně pořízení dalšího nábytku, přiměřená výmalba, dekorativní
předměty atd. Toto nejprve ve společných prostorách, následně na jednotlivých pokojích.
Na rok 2014 máme naplánovanou opravu západní fasády včetně výměny některých oken, a
vybudování zpevněné plochy v parku určené zejména k odpočinku imobilním osobám. Podle
finančních možností bychom také rádi zrealizovali alespoň část oprav týkajících se zateplení
podkrovních pokojů na hlavní budově. V první pololetí 2014 chceme dokončit přípravu
stavební akce zaměřené na konečné dispoziční změny v I. a II. NP hlavní budovy, kterými
chceme dosáhnout umístění sociálních zařízení bezprostředně u jednotlivých pokojů.
V nadcházejícím období také plánujeme přemístění ČOV a alespoň částečné uzavření areálu
Domova.
Našim uživatelům chceme i nadále vytvářet podobné podmínky pro sociální integraci,
sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti minimálně jako v roce 2013.
V přímé péči o naše uživatele budeme vynakládat stálé úsilí k tomu, abychom dokázali
zejména prostřednictvím pracovníků v sociálních službách poskytovat kvalitní individuální
podporu podle přání uživatele a v mezích našich možností.

Hospodaření
náklady
výnosy
výsledek hospodaření

22.255.797,22.255.819,22,-

Kč
Kč
Kč

Hlavní finanční zdroje v uplynulém období:
úhrady uživatelů
13.684.200,dotace MPSV
5.600.000,příspěvek zřizovatele
1.100.000,jiné příjmy
1.871.600,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Kromě běžných výdajů na provoz jsme provedli několik investičních akcí. Konkrétně:
- konstrukci pro uzavření kuchyně,
- nákup koupací židle Carino pro imobilní nebo částečně mobilní uživatele.

Poděkování:
Na závěr této zprávy bych chtěl také vyjádřit poděkování všem našim sponzorům z řad jak
právnických tak soukromých osob, kteří nám svým příspěvkem pomohli např. k zakoupení
koupacího křesla pro imobilní uživatele, dále bych chtěl poděkovat našim partnerským
organizacím, u kterých jsme se mohli s našimi uživateli účastnit sportovních nebo jiných
společenských událostí nebo naopak, které přijali naše pozvání a nás navštívili. Také děkuji
obci Kyjovice, za spolupráci při konání významných kulturních akcí a spolupráci na dalším
rozvoji našeho zařízení. Rovněž děkuji místní ZŠ a ZUŠ Pustá Polom za nezištné poskytnutí
různých programů s jejich dětmi našim seniorům. Nakonec chci poděkovat našemu
zřizovateli, Moravskoslezskému kraji, za jeho morální i finanční podporu.

„Public relations“ - přehled článků o organizaci:
Rozhlasová reportáž : http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3015490
Televizní reportáž
: http://www.fabextv.cz/magaziny/play-13_22A_M-s1.html

V Kyjovicích dne 15. 2. 2014

Mgr. Michal Jiráska
ředitel Domova Na zámku, p.o.

Přílohy:
č. 1 - Domov Na zámku, p.o. – souhrnné ekonomické a personální údaje
č. 2 - Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příloha č. 1
Domov Na zámku, p.o. – souhrnné ekonomické a personální údaje
Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS)
31.12.2013

%

pedagogičtí
pracovníci
1
PS

vysokoškolské
vyšší odborné
úplné střední
vyučen
základní
celkem

3
0,5
17
26,32
4
50,82

5,9
0,9
33,2
52,2
7,8
100

%

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
službách
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
% PS
% PS
%
3
5,9
0,5
0,9
8
15,7
5
9,8
1
1,9
1
1,9
2
3,9
15 29,5
11,32 22,7
2
3,9
2
3,9
25 49,1
5,5
10,7
1
1,9
4
7,8 15,32 30,5

Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2013
Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve
sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př.: má-li organizace 5
zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje
v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…

Ekonomické údaje:
10.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (tis. Kč)

náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

22 255,797

22 255,819

0,022

0

0

0

22 255,797

22 255,819

0,022

V roce 2013 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření organizace.
10.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)

Výsledek hospodaření
za rok 2013

z toho
převod do rezervního fondu

22,17

převod do fondu odměn

22,17

0

Vzhledem k nízké výši výsledku hospodaření navrhujeme převést celý HV do rezervního fondu.
10.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k 31. 12. 2013 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory

Celkem

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

15 868,552

16 335,167

466,615

6 387,245

5 920,652

-466,593

22 255,797

22 255,820

0,022

Kladný hospodářský výsledek je vykázán za organizaci jako celek. Domov se zvláštním režimem pak vykazuje
vysoký kladný a opačně Domov pro seniory vysoký záporný hospodářský výsledek.
Rozdíl v obou službách je způsoben jednak vysokými odpisy na Domov pro seniory, kde byla v roce 2011
provedena rozsáhlá rekonstrukce a také nižšími výnosy (v DPS nejsou klienti s nejvyššími PNP).

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2013 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2013 (tis. Kč)

Domov se zvláštním režimem

4 200

Domov pro seniory

1 400

Celkem

5 600

* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

Dotace MPSV za celé zařízení byla poskytnuta ve výši 5 600 tis. Kč. Tato dotace byla podstatně nižší nežli
v roce předchozím. Dotace byla v souladu s pravidly vyčerpána v plné výši a vyúčtování odesláno zřizovateli.

10.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel

celkem

finanční

věcný

finanční

rezervní fond

Zdravotnický materiál

19,017

Dar od příbuzných klientů

10,000

10,000

Celkem

29,017

10,000

věcný

investiční fond

Uvedené dary slouží k užívání a spotřebě pro klienty na obou službách. Rozdělení na jednotlivé služby je
provedeno poměrovým ukazatelem dle Směrnice o účetnictví (vnitřní směrnice č. 7 o účetnictví, dodatek č. 4,
příloha č. 4 k tomuto dodatku).

10.6 Investiční akce v r. 2013 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)

Výše (tis. Kč)

Účel akce

Vlastní – investiční fond

Uzavření kuchyňky uživatelů roletou

49,349

Vlastní – investiční fond

Sprchovací židle Carino

85,525

Celkem

134,874

Investiční akce v roce 2013 – akce financované v tomto roce – byly uskutečněny celkem dvě. Zdrojem
financování byl ve všech případech investiční fond, tedy financování vlastní, bez příspěvku.
Bylo uskutečněno uzavření kuchyňky uživatelů roletou z důvodu bezpečnosti klientů na II. NP hlavní budovy
(pořízeno 18. 10. 2013), dále byla zakoupena sprchovací židle Carino (pořízena 5. 11. 2013).

10.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)

Název fondu
investiční fond
FKSP
rezervní fond
fond odměn

stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013
2 038,58

3 442,97

36,63

77,24

2 558,19

2 575,78

372,19

372,19

Stavy jednotlivých fondů jsou uvedeny pouze za organizaci jako celek. Jednotlivé služby se člení pouze na
nákladových a výnosových účtech, proto by bylo jejich dělení v rámci peněžních fondů irelevantní.
Investiční fond byl použit na pořízení dlouhodobého majetku (134tis. Kč) a údržbu nemovitého majetku –
žaluzie na Domov pro seniory (38tis. Kč) a sklo do příčky na Domov se zvláštním režimem (7tis. Kč). Tvořen
byl přídělem z odpisů dlouhodobého majetku.
Fond FKSP byl čerpán v souladu se Směrnicí FKSP, ve snížené výši, pouze na stravování zaměstnanců, odměny
při jubileích a kulturu. Tvořen byl procentem z mezd zaměstnanců.
Rezervní fond nebyl použit. Byl tvořen přídělem z hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 7.585,79 Kč a
finančním darem od příbuzných klientů určeným výhradně pro potřeby organizace.
Fond odměn nebyl použit.

10.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

zdroje (tis. Kč)
Název akce

celkem

vlastní

MSK

Uzavření kuchyňky uživatelů
roletou

49,349

49,349

Sprchovací židle Carino

85,525

85,525

134,874

134,874

Celkem

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

V roce 2013 byl ukončen následující dlouhodobý majetek:
- uzavření kuchyňky uživatelů roletou z důvodu bezpečnosti klientů na II. NP hlavní budovy
- sprchovací židle Carino
Na nedokončeném majetku účtu 042 zůstává projekt na akci „Uzavření areálu domova“, „Oprava fasády“ a
„Dispoziční úpravy“, které by se měly uskutečnit v roce 2014
10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 (tis. Kč)

Druh/účel

celková
hodnota

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

Výmalba stěn

88,377

88,377

Celkem

88,377

88,377

jiné

Oprava a údržba s náklady na akci nad 50 tisíc byla v roce 2013 uskutečněna pouze jedna. Jedná se o výmalbu
stěn. Výmalba byla uskutečněna na budově hlavní budově č. 123 (Domov se zvláštním režimem) a to v II.NP a
III.NP v jídelně, v ordinaci, chodbě II.NP a v pokoji I.NP. Dále byla uskutečněna výmalba kuchyně, skladů a
přilehlých prostor, která byla dělena poměrovým ukazatelem na obě služby.

10.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2013* (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz – účelový (ÚZ 205) – na úhradu nákladů na odpisy

1 100 000,-

Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši

0,-

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)

16,73

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2013

Jako závazný ukazatel na rok 2013 byl organizaci stanoven příspěvek na provoz. Jedná se o příspěvek účelový
(ÚZ 205) na úhradu nákladů na odpisy. Celý tento příspěvek byl v roce 2013 využit beze zbytku. Finanční
vypořádání příspěvků bylo zasláno zřizovateli.
10.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

Havárie služebního vozu OPEL

20,228

19,228

Celkem

20,228

19,228

V období 11/2013 byl havarován služební vůz organizace OPEL Zafira. Náklady na opravu činili 20,228 tis. Kč,
pojišťovna zaslala náhradu v plné výši po odečtu spoluúčasti ve výši 1tis. Kč. Náklady i náhrada byly členěny
poměrovým ukazatelem na služby.

10.12 Zahraniční služební cesty

Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

-

-

-

neuskutečněny

10.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2013
Za organizaci činí průměrné % nemocnosti 6,85%.
10.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace Domov Na zámku nemá k 31. 12. 2013 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
Běžné pohledávky organizace (do lhůty splatnosti) tvoří:
- Pohledávky za odběrateli – neuhrazené faktury od zdravotních pojišťoven.
- Jiné pohledávky – za klienty, a to neuhrazené částky za pobyt a za příspěvek na péči. Součástí jiných
pohledávek je nedobytná pohledávka za pohřeb klientky, kterou ještě nelze uzavřít, neboť se jedná o
občanku Polska. Ohledně této pohledávky jsme oslovili notáře, který případ projednává se Státním
zastupitelstvem v PLR.
- Pohledávky z přeplatku na DPPO.
- Pohledávka z přeplatku daně silniční.
- Pohledávka za ÚP v Opavě na dotaci na vytvoření pracovního místa.
- Dohadné účty aktivní (dohadná položka na tržby od VZP, vyplacení pojistné události Českou
pojišťovnou a úroky běžného spořicího účtu, které budou vyplaceny až v roce následujícím, ale věcně a
časově souvisí s rokem 2013).
- Náklady příštích období (poměrná část programu Profidata za rok 2013 a drobné náklady časově a
věcně nesouvisející s rokem 2013).
- Pohledávka vůči Úřadu práce Ostrava (neuhrazené navýšení PNP z žádostí roku 2013).
Běžné závazky organizace (do lhůty splatnosti) tvoří:
Organizace nemá žádné dlouhodobé závazky.
Krátkodobé závazky organizace jsou tvořeny:
- Závazky za dodavateli.
- Závazky za zaměstnanci (mzdy 12/2013).
- Závazky k státním institucím – OSSZ, ZP, FU (daň ze závislé činnosti, daň srážková).
- Dohadné účty pasívní (dohad na služby auditora a daňového poradce).

Příloha č. 2
Evidence vyřizování žádosti o poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poř.
č.

Datum
přijetí
žádosti

1

27.9.2013

2

Označení
žadatele

ÚP
Ostrava

Způsob
vyřízení
žádosti
(např. odložení,
Datum
rozhodnutí o
vyřízení
odmítnutí
žádosti
žádosti,
rozhodnutí o
odmítnutí části
žádosti)
předání CD s
3.10.2013
informacemi

Informace
poskytnuta na
základě
výhradní
Stížnost
licence (pokud
Odvolání důvod
ano, stručně
podání
uvést odůvodnění
nezbytnosti
poskytnutí
výhradní licence)
ne

ne

ne

Stížnost
způsob
vyřízení

Soudní
přezkum
(datum
rozhodnutí,
výrok)

Poznámka
(další
informace
vztahující se
k zákonu č.
106/1999
Sb.)

ne

ne

ne

