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I.  Základní údaje o organizaci 
1. Charakteristika zařízení a oblasti činnosti 

 

     SENIOR Otrokovice byl zřízen městem Otrokovice ke dni 1.3.1995 jako příspěvková 

organizace města s právní subjektivitou. 

 

     Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb na území města Otrokovice a 

v blízkém okolí. Od roku 2007 (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

poskytuje organizace na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje tyto 

pobytové, ambulantní a terénní sociální služby: 

 Pečovatelská služba (PS) – jedná se o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PS se poskytuje 

ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb (DPS Hlavní, 

Otrokovice a DPS Nivy, Otrokovice). Kapacita se udává denní 90 uživatelů (terénní) a 2 uživatelé 

(ambulantní – středisko osobní hygieny). 

 Centrum denních služeb (CDS) – jedná se o ambulantní službu poskytovanou osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba CDS se poskytuje ve vymezeném čase 

v prostorách SENIORu Otrokovice (DPS Hlavní, Otrokovice). Kapacita 10 uživatelů. 

 Odlehčovací služba (OS) – jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu (1týden – 3 

měsíce) poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR B – K.Čapka 1615, 

Otrokovice – 4 lůžka; SENIOR C – tř. Spojenců 1840, Otrokovice – 4 lůžka). 

 Domov pro seniory (DS) – jedná se o celoroční pobytovou službu, která je poskytována 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR B – 

K.Čapka 1615, Otrokovice – kapacita 72 lůžek; SENIOR C – tř. Spojenců 1840, Otrokovice – 

kapacita 66 lůžek). 

 Chráněné bydlení (CHB) – jedná se o celoroční pobytovou službu poskytovanou osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v zařízení 

sociálních služeb (SENIOR A – Školní 1299, Otrokovice, SENIOR B – K.Čapka 1615, 

Otrokovice). Kapacita 109 lůžek. 

 Domov se zvláštním režimem (DZR) – jedná se o celoroční pobytovou službu poskytovanou 

seniorům, kteří mají snížené poznávací schopnosti, problémy s orientací (v čase, místě, osobě), 

vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a 

nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní 

domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, pomoc a dohled druhé osoby (tj. seniorům 

s prokázanou Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí). Služba se poskytuje v zařízení 

sociálních služeb (SENIOR C – tř. Spojenců 1840, Otrokovice – kapacita 12 lůžek). 

 

SENIOR zabezpečuje na úseku péče o uživatele zejména tyto základní činnosti: 

 poskytnutí ubytování, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
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 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi žadatelem o službu (uživatelem) a 

SENIORem (poskytovatelem) za úhradu podle schváleného sazebníku úhrad, který je v souladu 

s příslušnými právními předpisy (prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). 

  

2. Zpráva o činnosti organizace v příslušném roce z ekonomického hlediska 

 

A) Neinvestiční dotace MPSV ČR pro rok 2009 v rámci programu Podpora sociálních služeb 

s regionální/místní působností – Zlínský kraj 

Na základě podané žádosti obdržela naše organizace tyto finanční prostředky: 

- Domov pro seniory C (obdrželi jsme 3.787.000,- Kč – požadovali jsme 6.300.000,- Kč), 

- Domov pro seniory B (obdrželi jsme 2.700.000,- Kč – požadovali jsme 5.000.000,- Kč), 

- Chráněné bydlení (obdrželi jsme 600.000,- Kč – požadovali jsme 2.000.000,- Kč),  

- Odlehčovací služba B (obdrželi jsme 500.000,- Kč – požadovali jsme 700.000,- Kč), 

- Odlehčovací služba C (obdrželi jsme 300.000,- Kč – požadovali jsme 800.000,- Kč), 

- Centrum denních služeb (obdrželi jsme 555.000,- Kč – požadovali jsme 600.000,- Kč), 

- Pečovatelská služba (obdrželi jsme 800.000,- Kč – požadovali jsme 1.200.000,- Kč). 

Finanční prostředky byly použity na krytí osobních nákladů, pořízení drobného majetku, provoz 

vozidla. 

 

B) Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2009 – projekt „Pečovatelská 

služba“ 

    Pečovatelská služba (dále jen PS) je jednou ze sedmi sociálních služeb, které příspěvková 

organizace SENIOR Otrokovice poskytuje. Jde o ambulantní a terénní službu určenou seniorům a 

osobám se zdravotním postižením (starším 18-ti let věku), kteří z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu, vysokého věku a zdravotního postižení nezvládají vlastními silami, případně 

s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost; seniorům a osobám se zdravotním postižením 

(starším 18-ti let věku), kteří potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. z důvodu složité 

sociální situace či po návratu z nemocnice; rodinám, ve kterých se narodily tři a více dětí 

současně, a to do 4 let věku těchto dětí. 

     Na realizaci projektu PS v roce 2009 se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město 

Otrokovice a MPSV. 

     PS působí na celém území města Otrokovice, přičemž je poskytována jak v domácnostech 

uživatelů, tak v Domovech s pečovatelskou službou (Hlavní 1161, Nivy 283 – Otrokovice). 

Službu zajišťuje 8 pracovníků a k dispozici mají jedno služební vozidlo. PS je realizována 

v pracovních dnech od 7.00 hod do 20.00 hod. Pracovní dobu lze operativně upravit dle 

nezbytných potřeb uživatel i pro sobotu, neděli a svátky. Kapacita pro terénní služby je 90 

uživatelů a 2 uživatelé pro ambulantní službu denně. V současné době jsme schopni vyhovět všem 

žadatelům o pečovatelskou službu. Převážnou část našich uživatel tvoří senioři. 

     Pracovníci PS zajišťují uživatelům hlavně tyto činnosti: péče o osobní hygienu; běžné úkony 

péče o vlastní osobu; poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy – výdejny stravy; pomoc při 

chodu domácnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pedikúra. 

    Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 300.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2009 byly finanční prostředky použity pro 
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částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků PS a pro částečnou úhradu zdravotního 

pojištění. 

 

C) Účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2009 – projekt „Centrum 

denních služeb“ 

     Centrum denních služeb (dále jen CDS) je jednou ze sedmi sociálních služeb, které 

příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytuje. Jde o ambulantní službu určenou 

seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a tělesně postiženým 

občanům (starším 18-ti let věku), kteří jsou příjemci plného invalidního důchodu, kteří nezvládají 

vlastními silami, popřípadě s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu, případně se ve své domácnosti 

cítí osamělí. 

      Na realizaci projektu PS v roce 2009 se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město 

Otrokovice a MPSV. 

     Služba CDS je realizována v domě s pečovatelskou službou (Hlavní 1161- Otrokovice) v pěti 

bezbariérových místnostech o celkové ploše 68,97 m2. CDS má vlastní kuchyňku, jídelnu (slouží i 

jako terapeutická dílna), společenskou místnost (televizor, video, knihovna), odpočívárnu a 

bezbariérovou koupelnu s WC. Službu poskytuje 5 pracovníků a k dispozici mají služební vozidlo 

PS, kterým zajišťují dle potřeby přepravu uživatelů CDS. Služba CDS je realizována v pracovních 

dnech od 7.00 hod do 15.00 hod. CDS má kapacitu 10 míst. Převážnou část našich uživatelů tvoří 

senioři. 

     Pracovníci CDS zajišťují uživatelům hlavně tyto činnosti: péče o osobní hygienu; poskytnutí 

stravy; aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně 

terapeutické činnosti; přeprava z a do CDS; pedikúra. 

    Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 40.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2009 byly finanční prostředky použity pro 

částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků CDS. 

 

D) Automobil – DACIA Logan 

      Dle plánované restrukturalizace organizace, bylo od 1.4.2009 přistoupeno k zajišťování stravy 

pro všechny uživatele a zaměstnance pobytových služeb z vlastního stravovacího provozu na 

SENIORu C. Do této doby byla strava pro budovy SENIOR A a SENIOR B zajišťovány 

dodavatelsky firmou SaV (tedy i rozvoz jejich automobilem). Protože je jídlo rozváženo 3x denně 

7 dní v týdnu a pro převoz jídla jsou stanoveny přísné hygienické normy, bylo potřeba pořídit 

vhodné vozidlo. Po stránce technické a cenové byla nejvýhodnější nabídka firmy Renault – 

DACIA Logan. Automobil byl nakoupen z fondu reprodukce investičního majetku organizace 

se souhlasem zřizovatele za částku 177.900,- Kč. Automobil byl uveden do provozu v říjnu 2009, 

a to z důvodu opožděné dodávky zboží ze strany prodejce. 

 

 

3. Přehled počtu pracovníků a uživatelů 

A) Pracovníci 

 

K 1.1.2009 byl počet zaměstnanců v organizaci 96, k 31.12.2009 byl počet 114, z toho 7 mužů a 

107 žen. Nárůst pracovníků byl ještě v souvislosti s kompletním doplněním kapacity nové budovy 

SENIOR C. 

 

Přehled o nových a ukončených pracovních poměrech: 

 nové pracovní poměry – 35 (z toho v průběhu roku 2009 uzavřeno 10 pracovních smluv přes 

Úřad práce Zlín), 
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 ukončené pracovní poměry – 17. 

Některé práce byly v průběhu roku řešeny dohodami o provedení práci nebo dohodami o pracovní 

činnosti. 

 

Přehled o zaměstnancích dle pracovního zařazení: 

 THP – 8, 

 údržba – 4, 

 kuchyňský provoz – 10, 

 sociální pracovnice – 5, 

 pracovníci sociálních služeb – 54, 

 zdravotní sestry – 15, 

 úklid a prádelna – 18. 

 

B) Uživatelé 

 

3.1. Pobytové služby 

(domov pro seniory, chráněné bydlení, odlehčovací služba) 

 

K 31.12.2009 byl celkový počet uživatelů pobytových služeb 242: 

  65 mužů (budova A – 26, budova B - 21, budova C - 17), 

  177 žen (budova A – 64, budova B – 55, budova C – 58). 

  počet uživatelů (budova A – 90, budova B – 76, budova C – 75). 

 

Průměrný věk žen 79,5 let, průměrný věk mužů 75,8 let, průměrný věk uživatelů 78,5 let. 

Průměrný věk uživatelů dle jednotlivých budov: 

 ženy (budova A – 74,7; budova B – 80,3; budova C – 84,0), 

 muži (budova A – 74,0; budova B – 76,2; budova C – 77,8), 

 průměrný věk uživatelů (budova A – 74,5; budova B – 79,1; budova C – 82,6). 

 

Počet uživatelů k 31.12.2009 dle poskytovaných služeb: 

 domov pro seniory B (ženy – 41; muži – 18; celkem – 59), 

 domov pro seniory C (ženy – 57; muži – 16; celkem – 73), 

 chráněné bydlení (ženy – 78; muži – 30; celkem – 108), 

 odlehčovací služba C (ženy – 1; muži – 1; celkem – 2). 

 

Přehled nástupů a odchodů v roce 2009: 

    v roce 2009 nastoupilo celkem 129 nových uživatelů (z toho 47 – odlehčovací služba; 64 -

nástupy na budovu C (především v lednu doplnění kapacity); zbytek jsou přesuny mezi 

službami),  

   v roce 2009 ukončilo pobyt celkem 96 uživatelů (z toho 45 – odlehčovací služba, 35 – 

úmrtí, 8 – odchod do péče rodiny, zbytek jsou přesuny mezi službami). 

 

Skladba uživatelů dle stupně příspěvku na péči (PnP) za všechny pobytové služby:  

 I.stupeň PnP – 35 uživatel, 

 II.stupeň PnP – 40 uživatel, 

 III. stupeň PnP – 24 uživatel, 

 IV. stupeň PnP – 19 uživatel, 

 bez PnP – 123 uživatel. 
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Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle poskytovaných služeb: 

 domov pro seniory B (I.st. – 26, II.st. – 13, III. st.– 3, IV. st. – 0, bez PnP – 17), 

 domov pro seniory C (I.st. – 5, II.st. – 27, III. st.– 21, IV. st. – 18, bez PnP – 2), 

 chráněné bydlení (I.st. – 4, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 0, bez PnP – 104), 

 odlehčovací služba C (I.st. – 0, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 1, bez PnP – 1). 

 

Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle budovy: 

 budova A (I.st. – 4, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 0, bez PnP – 86), 

 budova B (I.st. – 26, II.st. – 13, III. st.– 3, IV. st. – 0, bez PnP – 34), 

 budova C (I.st. – 5, II.st. – 27, III. st.– 21, IV. st. – 19, bez PnP – 3). 

 

Celková obložnost lůžek činila 90,95% (celková kapacita 264). Nesplnění vyplývá z volných 

lůžek na budově A, z důvodu prováděných revitalizací bytových jader.  

 

3.2. Terénní a ambulantní služby 

(pečovatelská služba – PS,centrum denních služeb - CDS) 

 

K 31.12.2009 bylo 124 uživatelů terénní služby (PS), z toho 46 mužů a 78 žen.  

Průměrný věk uživatelů byl 74,2 let. 

Přehled o nástupech a odchodech v roce 2009 : 

 noví uživatelé – 40, 

 ukončení služby – 33 (z toho 7 úmrtí). 

 

K 31.12.2009 bylo 9 uživatelů ambulantní služby (CDS), z toho 6 mužů a 3 ženy. 

Průměrný věk uživatelů byl 80,3 let. 

Přehled o nástupech a odchodech v roce 2009 : 

 noví uživatelé – 6, 

 ukončení služby – 4 (z toho 2 úmrtí). 
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Autovláček                                                           Společné grilování 

    
Canisterapie                                                      Memoriál Z.Szpaka – DS Burešov Zlín 

    
Folklórní vystoupení SENIOR C                   Předvánoční čas v CDS – DPS Hlavní 

    
Výrobky našich uživatelů                                    Mikulášská nadílka 
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II. Zpráva o hospodaření 

 
1. Hlavní činnost organizace 

1.1. Náklady a výnosy celkem (tabulka) 

 
 

Text Rozpočet Skutečnost

výnosy státní dotace + dotace z EU 9 242 000           9 242 000           

výnosy dotace KÚ Zlín 340 000              340 000              
výnosy z příspěvku od zřizovatele 10 477 000         10 475 624         

Úřad práce Zlín 376 000              344 643              
vlastní činnost 29 539 000         29 320 237         
finanční výnosy 131 892              

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 49 974 000        49 854 396        

náklady státní dotace + dotace z EU 9 242 000           9 242 000           

náklady - dotace KÚ Zlín 340 000              340 000              
náklady proti příspěvku od zřizovatele 10 477 000         9 705 306           

vlastní činnost 29 539 000         29 278 830         
náklady - Úřad práce Zlín 376 000              344 643              

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 49 974 000        48 910 779        

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -                         943 617             

investiční příspěvek plán / čerpání

 
 
Komentář: 
Organizace v roce 2009 hospodařila s rozpočtem 49.974.000,- Kč. Finanční prostředky od 

zřizovatele byly čerpány podle potřeb organizace na krytí nutných provozních nákladů.  

Výnosy z vlastní činnosti nebyly splněny o částku 218.763,- Kč (nesplnění příjmů je způsobeno 

dočasným snížením kapacity na budově A, kde probíhá revitalizace bytových jader); položku 

finanční výnosy ve výši 131.892,- Kč tvoří zúčtování fondu darů. 

Nižší příjem od ÚP Zlín (viz. čl II. bod 3). 

Položka vlastní činnost zahrnuje i příspěvek zřizovatele na výdej stravy (částka 176.260,- Kč; 

pouze za leden – březen 2009 dle rozhodnutí RMO zrušeno od 1.4.2009).  
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1.2. Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka) 

 

Text Rozpočet Skutečnost 

dotace ze SR 9 242 000             9 242 000             
dotace z KÚ 340 000                340 000                

dotace z EU
ostatní dotace

VÝNOSY CELKEM 9 582 000             9 582 000             

platy 9 378 712             9 378 712             
OON

ONIV CELKEM 166 288                166 288                
z toho:      

sociální pojištění 82 000                  82 000                  
zdravotní pojištění 84 288                  84 288                  

tvorba FKSP

pojištění Kooperativa
učebnice

učební pomůcky
učební pomůcky 1. třída

učební pomůcky IŽ
ochranné pomůcky

cestovné
DVPP

plavecký výcvik
UZ 33245

ostatní náklady 37 000                  37 000                  

NÁKLADY CELKEM 9 582 000             9 582 000             

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -                            -                            

investiční příspěvek   

Komentář: 
Přijaté dotace a jejich čerpání jsou popsány v bodě I. odst. 2.A), B). 

Čerpání dotací bylo měsíčně sledováno v rámci rekapitulace po jednotlivých nákladových 

střediscích (službách). Vše v souladu se schváleným rozpočtem organizace a zřizovatele, a 

v souladu s podmínkami dotačních řízení. 
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1.3.  Čerpání příspěvku od zřizovatele (tabulka) – za organizaci 

 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za soc.sl. pobytové včetně PnP 26 539 000 25 745 804 -793 196

příjmy za soc.sl. terénní a ambulantní 1 675 000 1 517 007 -157 993

příjmy pronájem nebyt.prostor 25 000 41 407 16 407

dotace ÚP Zlín 376 000 344 643 -31 357

dotace KÚ Zlín 340 000 340 000 0

zúčtování fondů 0 131 892 131 892

příjmy od VZP 1 300 000 1 600 820 300 820

cizí strávníci 0 85 375 85 375

ostatní příjmy 0 153 564 153 564

dotace MPSV 9 242 000 9 242 000 0

výnosy vl. činnost celkem  39 497 000 39 202 512 -294 488

dotace zřizovatele pro PO 10 477 000 10 475 624 -1 376

příspěvek zřizovatele na stravné 0 176 260 176 260

VÝNOSY CELKEM 49 974 000 49 854 396 -119 604

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 22 259 000 22 203 394 -55 606

sociální pojištění 5031 5 049 000 5 068 984 19 984

zdravotní pojištění 5032 2 032 000 1 986 199 -45 801

zákonné pojištění úrazu 5038 95 000 66 229 -28 771

potraviny 5131 2 899 000 2 837 986 -61 014

prádlo 5134 125 000 124 974 -26

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 10 000 9 934 -66

DHINM 5137 1 600 000 1 501 376 -98 624

nákup materiálu 5139 1 215 000 1 230 373 15 373

studená voda 5151 1 059 000 851 492 -207 508

teplo 5152 3 531 000 2 788 391 -742 609

elektrická energie 5154 2 038 000 2 224 001 186 001

PHM 5156 63 000 62 580 -420

služby pošt 5161 18 000 18 378 378

služby telek.,radiokomun. 5162 225 000 215 955 -9 045

služby peněžních ústavů 5163 37 000 36 782 -218

školení 5167 135 000 125 339 -9 661

ostatní služby 5169 2 951 000 2 917 420 -33 580

opravy a udržování 5171 309 000 308 912 -88

programové vybavení 5172 0 0 0

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 36 000 34 764 -1 236

technické zhodnocení 0 10 692 10 692

roční odpisy majetku PO 4 288 000 4 286 624 -1 376

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 49 974 000 48 910 779 0 -1 063 221

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 943 617

investiční příspěvek 6351
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Komentář: 
     Organizace hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši 49.974.000,- Kč. Příspěvek 

zřizovatele byl ve výši 10.475.624,- Kč; příspěvek na stravu od zřizovatele ve výši 176.260,- Kč; 

neinvestiční dotace MPSV činila 9.242.000,- Kč; účelová neinvestiční dotace KÚ Zlín činila 

340.000,- Kč a dotace ÚP Zlín 344.643,- Kč. Celkový příspěvek na provoz byl ve výši 

20.578.527,- Kč.  

 
     Snížené příjmy za pobytové služby byly způsobeny především dočasně sníženou kapacitou na 

SENIORu A, z důvodu revitalizace tohoto panelového domu. V současné době není obsazeno 18 

obytných jednotek (15 bytů pro plánované opravy, tj. 3 stupačky, 3 byty jsou volné pro uložení 

materiálu stavebních firem).  

     V průběhu roku 2009 se nepodařilo uvést v život službu centrum denních služeb na SENIORu 

C, proto byla zrušena registrace této služby a již přiznaná neinvestiční dotace MPSV pro tuto 

službu ve výši 277.000,- Kč, byla převedena na službu domova pro seniory (SENIOR C).  

Překročen plánovaný příjem z doplňkové činnosti (plán 25.000,- Kč; skutečnost 126.782,- Kč), 

kdy byly plánovány příjmy pouze za pronájem nebytových prostor (SENIOR A), nikoliv za prodej 

stravy cizím strávníkům a pronájem nebytových prostor (SENIOR C). 

 

     Velká úspora v nákladové položce – teplo a teplá voda - vznikla v důsledku mírné zimy a 

neznalosti skutečných nákladů na novou budovu SENIOR C (platby za teplo a teplou vodu jsou 

zálohové, ceny jsou měněny v průběhu roku a firma TEHOS provede konečné vyúčtování až 

koncem ledna následujícího roku, kdy již nelze provést rozpočtové změny - nelze tedy odhadnout 

náklady na teplo a teplou vodu v daném roce).  
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – domov pro seniory B (0450) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 6 880 000 6 428 754 -451 246

příjmy pronájem nebyt.prostor 25 000 41 407 16 407

dotace ÚP Zlín 35 000 10 940 -24 060

dotace KÚ Zlín 0

zúčtování fondů 7 436 7 436

příjmy od VZP 500 000 509 408 9 408

ostatní příjmy 0 1 111 1 111

dotace MPSV 2 700 000 2 700 000 0

výnosy vl. činnost celkem  10 140 000 9 699 056 -440 944

dotace zřizovatele pro PO 2 496 000 2 494 145 -1 855

dotace zřizovatele na stravné 0 57 885 57 885

VÝNOSY CELKEM 12 636 000 12 251 086 -384 914

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 5 322 000 5 321 973 -27

sociální pojištění 5031 1 200 000 1 199 992 -8

zdravotní pojištění 5032 490 000 489 501 -499

zákonné pojištění úrazu 5038 23 000 18 135 -4 865

potraviny 5131 660 000 621 974 -38 026

prádlo 5134 50 000 49 974 -26

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 5 000 4 958 -42

DHINM 5137 869 000 859 795 -9 205

nákup materiálu 5139 237 000 235 318 -1 682

studená voda 5151 280 000 224 568 -55 432

teplo 5152 1 088 000 918 000 -170 000

elektrická energie 5154 350 000 258 889 -91 111

PHM 5156 10 000 10 000 0

služby pošt 5161 8 000 9 731 1 731

služby telek.,radiokomun. 5162 50 000 49 172 -828

služby peněžních ústavů 5163 22 000 21 902 -98

školení 5167 50 000 43 142 -6 858

ostatní služby 5169 718 000 706 721 -11 279

opravy a udržování 5171 127 000 126 985 -15

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 17 000 16 985 -15

technické zhodnocení 2 327 2 327

roční odpisy majetku PO 1 060 000 1 060 145 145

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 12 636 000 12 250 187 0 -385 813

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 899

investiční příspěvek 6351
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – chráněné bydlení A (0451) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 5 214 000 5 040 862 -173 138

ostatní příjmy 0 85 85

dotace MPSV 600 000 600 000 0

výnosy vl. činnost celkem  5 814 000 5 640 947 -173 053

dotace zřizovatele pro PO 0 0 0

dotace zřizovatele na stravné 0 32 400 32 400

VÝNOSY CELKEM 5 814 000 5 673 347 -140 653

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 2 426 000 2 425 941 -59

sociální pojištění 5031 550 000 542 678 -7 322

zdravotní pojištění 5032 219 000 218 901 -99

zákonné pojištění úrazu 5038 10 000 9 172 -828

potraviny 5131 155 000 151 374 -3 626

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 1 000 986 -14

DHINM 5137 61 000 36 541 -24 459

nákup materiálu 5139 193 000 192 382 -618

studená voda 5151 400 000 317 716 -82 284

teplo 5152 899 000 922 355 23 355

elektrická energie 5154 330 000 308 933 -21 067

PHM 5156 10 000 9 770 -230

služby pošt 5161 2 000 697 -1 303

služby telek.,radiokomun. 5162 43 000 42 987 -13

služby peněžních ústavů 5163 9 000 9 000 0

školení 5167 10 000 9 913 -87

ostatní služby 5169 392 000 367 980 -24 020

opravy a udržování 5171 100 000 99 999 -1

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 4 000 3 511 -489

technické zhodnocení 2 327 2 327

roční odpisy majetku PO 0 0 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 5 814 000 5 673 163 0 -140 837

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 184

investiční příspěvek 6351
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – odlehčovací služba B (0452) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 635 000 471 098 -163 902

dotace MPSV 500 000 500 000 0

výnosy vl. činnost celkem  1 135 000 971 098 -163 902

dotace zřizovatele pro PO 43 000 43 000 0

VÝNOSY CELKEM 1 178 000 1 014 098 -163 902

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 747 000 739 414 -7 586

sociální pojištění 5031 170 000 136 282 -33 718

zdravotní pojištění 5032 68 000 61 000 -7 000

zákonné pojištění úrazu 5038 3 000 2 766 -234

potraviny 5131 32 000 20 530 -11 470

nákup materiálu 5139 32 000 31 122 -878

studená voda 5151 20 000 3 972 -16 028

teplo 5152 50 000 0 -50 000

elektrická energie 5154 20 000 2 843 -17 157

služby telek.,radiokomun. 5162 5 000 0 -5 000

ostatní služby 5169 31 000 16 000 -15 000

opravy a udržování 5171 0 0 0

technické zhodnocení 0 0 0

roční odpisy majetku PO 0 0 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 178 000 1 013 929 0 -164 071

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 169

investiční příspěvek 6351
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – pečovatelská služba (0470) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za terénní a ambulantní služby 1 600 000 1 467 556 -132 444

dotace ÚP Zlín 30 000 35 727 5 727

dotace KÚ Zlín 300 000 300 000 0

ostatní placené služby 0

dotace MPSV 800 000 800 000 0

výnosy vl. činnost celkem  2 730 000 2 603 283 -126 717

dotace zřizovatele pro PO 466 000 466 216 216

dotace zřizovatele na stravné 0 85 975 85 975

VÝNOSY CELKEM 3 196 000 3 155 474 -40 526

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 221 000 1 221 000 0

sociální pojištění 5031 278 000 277 548 -452

zdravotní pojištění 5032 110 000 107 308 -2 692

zákonné pojištění úrazu 5038 5 000 5 000 0

potraviny 5131 3 000 3 000 0

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 1 000 1 000 0

DHINM 5137 38 000 11 477 -26 523

nákup materiálu 5139 51 000 50 857 -143

studená voda 5151 15 000 14 291 -709

teplo 5152 155 000 136 088 -18 912

elektrická energie 5154 20 000 29 069 9 069

PHM 5156 15 000 14 953 -47

služby pošt 5161 1 000 28 -972

služby telek.,radiokomun. 5162 16 000 15 757 -243

školení 5167 10 000 8 806 -1 194

ostatní služby 5169 1 202 000 1 204 416 2 416

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 3 000 2 270 -730

technické zhodnocení 0

roční odpisy majetku PO 52 000 51 216 -784

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 3 196 000 3 154 084 0 -41 916

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 1 390

investiční příspěvek 6351
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – centrum denních služeb (0471) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za ambulantní služby 75 000 49 451 -25 549

dotace KÚ Zlín 40 000 40 000 0

dotace MPSV 555 000 555 000 0

výnosy vl. činnost celkem  670 000 644 451 -25 549

dotace zřizovatele pro PO 127 000 127 000 0

VÝNOSY CELKEM 797 000 771 451 -25 549

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 493 000 492 937 -63

sociální pojištění 5031 112 000 112 000 0

zdravotní pojištění 5032 45 000 45 000 0

zákonné pojištění úrazu 5038 3 000 2 307 -693

DHINM 5137 12 000 12 000 0

nákup materiálu 5139 15 000 15 000 0

studená voda 5151 9 000 5 000 -4 000

teplo 5152 24 000 17 000 -7 000

elektrická energie 5154 17 000 10 000 -7 000

PHM 5156 10 000 10 000 0

služby pošt 5161 2 000 24 -1 976

služby telek.,radiokomun. 5162 5 000 4 962 -38

školení 5167 0 232 232

ostatní služby 5169 35 000 29 284 -5 716

opravy a udržování 5171 15 000 15 000 0

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 0 262 262

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 797 000 771 008 0 -25 992

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 443

investiční příspěvek 6351
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – domov pro seniory C (0480) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 13 300 000 13 315 086 15 086

dotace ÚP Zlín 311 000 297 976 -13 024

zúčtování fondů 124 456 124 456

příjmy od VZP 800 000 1 091 412 291 412

cizí strávníci 85 375 85 375

ostatní příjmy 152 368 152 368

dotace MPSV 3 787 000 3 787 000 0

výnosy vl. činnost celkem  18 198 000 18 853 673 655 673

dotace zřizovatele pro PO 6 667 000 6 667 263 263

VÝNOSY CELKEM 24 865 000 25 520 936 655 936

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 11 049 000 11 001 207 -47 793

sociální pojištění 5031 2 512 000 2 595 884 83 884

zdravotní pojištění 5032 1 010 000 974 489 -35 511

zákonné pojištění úrazu 5038 47 000 26 639 -20 361

potraviny 5131 1 995 000 1 987 108 -7 892

prádlo 5134 75 000 75 000 0

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 3 000 2 990 -10

DHINM 5137 620 000 581 563 -38 437

nákup materiálu 5139 672 000 690 694 18 694

studená voda 5151 325 000 275 972 -49 028

teplo 5152 1 288 000 768 034 -519 966

elektrická energie 5154 1 286 000 1 599 267 313 267

PHM 5156 17 000 16 857 -143

služby pošt 5161 5 000 4 523 -477

služby telek.,radiokomun. 5162 104 000 104 624 624

služby peněžních ústavů 5163 6 000 5 880 -120

školení 5167 65 000 63 246 -1 754

ostatní služby 5169 531 000 546 568 15 568

opravy a udržování 5171 67 000 66 928 -72

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 12 000 11 736 -264

technické zhodnocení 6 038 6 038

roční odpisy majetku PO 3 176 000 3 175 263 -737

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 24 865 000 24 580 510 0 -284 490

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 940 426

investiční příspěvek 6351
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Čerpání příspěvku od zřizovatele – odlehčovací služba C (0481) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 510 000 490 003 -19 997

dotace MPSV 300 000 300 000 0

výnosy vl. činnost celkem  810 000 790 003 -19 997

dotace zřizovatele pro PO 678 000 678 000 0

VÝNOSY CELKEM 1 488 000 1 468 003 -19 997

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 001 000 1 000 922 -78

sociální pojištění 5031 227 000 204 600 -22 400

zdravotní pojištění 5032 90 000 90 000 0

zákonné pojištění úrazu 5038 4 000 2 210 -1 790

potraviny 5131 54 000 54 000 0

nákup materiálu 5139 15 000 15 000 0

studená voda 5151 10 000 9 973 -27

teplo 5152 27 000 26 914 -86

elektrická energie 5154 15 000 15 000 0

PHM 5156 1 000 1 000 0

služby telek.,radiokomun. 5162 2 000 1 828 -172

ostatní služby 5169 42 000 46 450 4 450

roční odpisy majetku PO 0

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 488 000 1 467 897 0 -20 103

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 106

investiční příspěvek 6351
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2. Doplňková činnost 

 

Jedná se o pronájem kadeřnictví, obchodu a bytu na budově A (Školní 1299), pronájem 

kavárničky a společenské místnosti budově C (tř. Spojenců 1840), pronájem jídelny DPS Nivy a 

jídelny na budově B (eurovolby 2009), prodej stravy cizím strávníkům. Roční příjem z této 

doplňkové činnosti činí 126.782,- Kč (viz. daňové přiznání za rok 2009). 

 

 

3. Jiné zdroje 

 

Zdravotní pojišťovna – na základě smlouvy s VZP jsou nám propláceny provedené zdravotnické 

úkony. Plán příjmů od ZP byl pro rok 1.300.000,- Kč, skutečně nám byla uhrazena částka ve výši 

1.600.821,- Kč. 

Úřad práce Zlín – v rámci vypsaných dotačních titulů byli přijímáni zaměstnanci na vyhrazená 

společensky účelná pracovní místa (spolufinancováno ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu). Plánované příjmy byly  376.000,- Kč, skutečně jsme obdrželi od ÚP Zlín částku 

344.643,- Kč. Přijímání těchto uchazečů o zaměstnání není jednoduché. Pro práci v sociálních 

službách jsou potřebné jisté morální a povahové předpoklady a je potřebné specifické vzdělání, 

které často u těchto uchazečů postrádáme.  

 

 

4. Stav fondů (tabulka) 

 

Peněžní fondy 

organizace
Stav k 1.1. Příděl z HV

Základní 

příděl

Jiné zdroje 

(dary, 

dotace)

Čerpání
Stav k 31.12.

FKSP      298 488 Kč      589 419 Kč      459 698 Kč          428 209 Kč 

Fond odměn      169 684 Kč        37 810 Kč          207 494 Kč 

Rezervní fond      360 320 Kč      200 000 Kč    158 893 Kč      131 891 Kč          587 322 Kč 

FRIM      177 987 Kč   4 286 624 Kč   4 464 524 Kč                   87 Kč  
 

A) Rezervní fond byl navýšen přídělem z HV ve výši 200.000,- Kč (rezerva na energie) a díky 

sponzorským darům, které jsme v roce 2009 obdrželi - finanční dary a věcné dary ve výši 

158.893,- Kč (většinou zdravotechnické pomůcky a zdravotní materiál) – viz. Darovací smlouvy. 

B) Fond odměn byl navýšen přídělem z HV ve výši 37.810,- Kč, v roce 2009 nebyl použit. 

C) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) – jedná se o roční výši odpisů, které jsou 

každoročně v plné výši vráceny zpět zřizovateli – 4.286.624,- Kč, za zůstatek z předchozích let 

(177.900,- Kč) byl pořízen automobil DACIA Logan pro rozvoz stravy). Zůstatek fondu je pouze 

87,- Kč. 
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5. Hospodářský výsledek (tabulka) 

 

Hlavní Doplňková

hospodářský výsledek PO 816 835 126 782 943 617

z toho:

1) nevyčerpaná dotace 816 835  816 835

2) doplňková činnost 126 782 126 782

3) sklady - /fond oběžných aktiv/ 0

Částka

1) do fondu odměn 200 000 126 782 326 782

2) do rezervního fondu 
*)

0

pořízení nábytku SENIOR B 516 835 516 835

singnalizace SENIOR B 100 000 100 000

- 0

- 0

- 0

3) do investičního fondu 0

4) do fondu oběž. aktiv - /sklady/ 0

5) zpět do rozpočtu 0

6) ostatní příděly (vyjmenujte) 0

CELKEM 816 835 126 782 943 617

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Vyčíslení hospodářského výsledku
Činnost

CELKEM

 
 

KOMENTÁŘ : 

Fond odměn – do fondu navrhujeme přidělit částku 326.782,- Kč – neustále se zhoršující 

zdravotní stav našich uživatelů si časem jistě vyžádá zvýšení počtu obslužného personálu. Navíc 

v letošním roce došlo ke značnému snížení plateb od zdravotní pojišťovny a pro mzdy zdravotních 

pracovníků nelze použít finanční prostředky ze státních a krajských dotací. 

Rezervní fond - použití: 

1) Pořízení bezdrátového signalizačního systému SIRIUS - jde o signalizační zařízení 

k přivolání pomoci v tísni pomocí bezdrátových tlačítek (podrobněji viz. článek IV. této 

zprávy). Odhadované náklady na pořízení 90.000,- -100.000,- Kč.  

2) Postupné vybavení pokojů služby domova pro seniory na budově SENIOR B – v rámci 

reorganizace byli uživatelé této služby přestěhováni k 1.1.2010 pouze na budovu B. Pro 

zajištění kvalitní služby je třeba postupně vybavit pokoje nábytkem, který odpovídá 

specifickým potřebám těchto osob (polohovací lůžka, kombinovaný noční a jídelní stolek, 

jídelní stůl a seniorské křeslo, skříňky). Doposud byly pokoje prázdné a vybavení si zajišťovali 

sami uživatelé. To není zcela standardní pro pobytovou sociální službu ani vhodné pro zajištění 

potřebné péče. Vybavení jednoho pokoje odpovídá částce cca 60.000,- Kč. Po ukončení 

probíhající revitalizace stupaček na budově SENIOR A, bude uvolněno 9 pokojů, které je třeba 

takto vybavit a připravit pro nastěhování nových uživatelů. Odhadované náklady celkem 

540.000,- Kč. 
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III.   Péče o spravovaný majetek 
1. Investiční činnost 

 

B) pokračování v revitalizaci budovy A (Školní 1299) – 7 stupaček (5 obytných pater včetně 

přízemí) – kompletní rekonstrukce stupačky a obytné jednotky – nové sociální zařízení – 

zděné jádro se sprchovým koutem, WC, umyvadlem, toaletní skříňkou, skříňkou s košem na 

prádlo a přípojkou na pračku, nové vybavení obytné jednotky – kuchyňská linka s vestavěnou 

lednicí a varnou deskou, šatní skříně, odkládací stěna; výměna podlahové krytiny; výměna 

radiátorů; oprava elektrorozvodů; výměna vnitřních dveří a zárubní. Šlo o investiční činnost 

prostřednictvím ÚPI. Dle předávacího protokolu o zařazení investičního majetku šlo o 

investici v částce 15.212.580,- Kč. 

C) vybudování šatny a denní místnosti pro obslužný personál B (K.Čapka 1615) – šlo o 

investiční akci v hodnotě 249.998,- Kč (částka byla do investic převedena z uspořených 

finančních provozních prostředků organizace – dle schválené rozpočtové změny). 

 

 

2. Údržba a opravy 

 

Oprava a údržba vozového parku – za rok činila celkem 23.872,- Kč (největší část 23.872,- Kč 

byla vyčerpána na opakované opravy vozu OPEL Combo, vůz pečovatelské služby. Toto auto je 

v provozu od roku 2003 a vzhledem ke každodennímu vytížení je zřejmé, že je velmi 

opotřebované a může dojít k jeho úplnému vyřazení z provozu. Zbývající finanční prostředky byly 

vynaloženy na běžnou údržbu dalších dvou vozidel (Škoda Felicia Combi, Renault Cangoo). 

Oprava a údržba strojů – za rok činila celkem 52.880,60 Kč (stroje v prádelně, kuchyni, 

kancelářské stroje). 

Oprava a údržba výtahů – běžné opravy a údržba 7 výtahů činila celkem za rok 38.691,- Kč. 

Opravy a údržba budov – celkem ve výši 193.469,10 Kč. Jednalo se především o běžnou údržbu 

budov (malování, oprava podlah, oprava žaluzií, oprava telefonů, instalatérské práce, oprava 

elektro. 
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3. Inventarizace stavu majetku, pohledávek a závazků (tabulka) 

 
DRUH MAJETKU Stav k 1.1. Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.

software 46 512 0 0 46 512

drobný DNM 0

Dlouhodobý nehmotný majetek 46 512 0 0 46 512

pozemky 368 550 1 324 009 1 692 559

umělecká díla 0

budovy,haly,stavby 85 871 749 157 455 724 243 327 473

samostat.movité věci a … 4 025 425 2 639 498 6 664 923

drobný DHM 11 810 787 6 256 087 48 041 18 018 833

ostatní DHM 0

nedokončený DHM 59 490 177 900 177 900 59 490
Dlouhodobý hmotný majetek 102 136 001 167 853 218 225 941 269 763 278

potraviny 69 821 3 192 312 3 022 651 239 482

spotřební materiál 125 391 687 871 634 024 179 238

přepravky 0

učebnice 0

prádlo 0

čipy 0
Zásoby 195 212 3 880 183 3 656 675 418 720

pokladna 145 895 32 735 535 32 778 912 102 518

ceniny 0

běžný účet 5 091 065 53 960 545 54 281 661 4 769 949

účet FKSP 298 488 550 131 441 785 406 834
Finanční majetek 5 535 448 87 246 211 87 502 358 5 279 301

odběratelé: 231 638 428 818 641 544 18 912

- do 30 dnů 231 638 428 818 641 544 18 912

- do 60 dnů 0

- do 90 dnů 0

- do 1 roku 0

- starší 1 roku 0

- v soudním řízení 0

poskytnuté zálohy 612 297 4 451 314 4 576 859 486 752

za zaměstnanci 0
Pohledávky celkem 843 935 4 880 132 5 218 403 505 664

náklady příštích období 0 46 422 30 002 16 420

dohadné položky aktivní 0
Přechodné účty aktivní 0 46 422 30 002 16 420

dodavatelé 519 643 14 754 959 14 658 148 616 454

přijaté zálohy 0 50 278 24 000 26 278

nárok na příspěvek zřizovatele 0 11 092 624 10 815 624 277 000

k zaměstnancům 0 22 438 977 22 434 416 4 561

k inst.soc.,zdr.poj. 763 396 9 761 811 9 658 054 867 153

daňové závazky 86 130 1 040 056 1 018 744 107 442

ostatní 1 269 901 18 510 347 18 138 701 1 641 547
Závazky celkem 2 639 070 77 649 052 76 747 687 3 540 435

výnosy příštích obd. 0

dohadné pol.pasivní 536 938 512 940 536 938 512 940
Přechodné účty pasivní 536 938 512 940 536 938 512 940

 
 

KOMENTÁŘ : 

Bylo odsouhlaseno dle inventárních seznamů k 31.12.2009. 
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IV. Výhled organizace na 2 roky dopředu 

 

SENIOR A (Školní 1299):  

1) Modernizace záložního zdroje napájecího napětí, tzn. uzpůsobení provozu na 

automatický start evakuačního výtahu při výpadku sítě na budovách A, B. Generátor 

elektrického proudu SMD 35 E je zařízení, které neumožňuje při jakémkoliv výpadku 

nebo vypnutí elektrické sítě automatický start, tzn. že při požáru, havárii, apod. musí 

obsluha ručně toto zařízení spustit. Protože generátor slouží k napájení el. energií jak pro 

budovu A, tak i pro budovu B, musí obsluha rovněž (ručně) zvolit požadovaný směr. Ze 

shora uvedených důvodů vyplývá, že časová prodleva mezi přerušením dodávky el. proudu 

a informací (uvědoměním) kontaktní osoby (obsluhy) bude téměř vždy značná, což při 

požáru, havárii, apod. může mít značné následky. Odhadované náklady cca 100.000,- Kč. 

2) Pokračování v již zahájené revitalizaci budovy – do konce roku 2009 byla provedena 

rekonstrukce 8 stupaček z celkového počtu 20. Dle finančních možností by měly být 

v letošním roce (tj. v roce 2010) provedeny opravy a revitalizace na dalších 4 stupačkách, 

v následujících letech zbývá tedy vyčlenit finanční prostředky na 8 stupaček. 

3) V roce 2010 bude provedena revitalizace obvodového pláště, střechy a otvorových 

výplní (již jsme obdrželi stavební povolení). Tuto investiční akci komplexně zajišťuje 

odbor investic a územního plánování. Termín dokončení 30.11.2010 (dle stavebního 

povolení). 

4) Vzhledem k organizačním změnám v organizaci (reprofilizace služeb na jednotlivých 

budovách) se podařilo počátkem roku 2010 sestěhovat na tuto budovu pouze uživatele 

služby chráněné bydlení, kteří jsou téměř soběstační a nepotřebují celodenní péči. 

Dosavadní praxe již ukázala, že je neekonomické, aby zde zajišťoval 24 hod službu 

odborný personál (pracovníci sociální péče). Protože je zde ale elektrická požární 

signalizace, je nutné nějakou službou zde zajistit obsluhu tohoto systému. Jako 

nejvhodnější se jeví zaměstnání „nočních vrátných“ (2 plné úvazky). Možnost ušetřit 

osobní náklady na tyto pracovní pozice nabízí Úřad práce Zlín prostřednictvím Aktivní 

politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce (dotace na pracovní místo max. ve výši 

12.000,- Kč při splnění stanovených podmínek). 

 

SENIOR B (K.Čapka 1615):  

1) K lednu 2010 se nám podařilo soustředit uživatele služby domov pro seniory a odlehčovací 

služby pouze na tuto budovu (na budově A již pouze služba chráněného bydlení). 

Vzhledem k potřebám uživatelů těchto služeb a z toho vyplývajících provozních 

požadavků byla zpracována projektová dokumentace na nutné stavební úpravy budovy B, 

která řeší vybudování provozních prostorů (šatna a denní místnost včetně sociálního 

zařízení – již vybudováno v roce 2009, služebny, kanceláře, skladovací prostory, apod.) a 

upravení stávajících prostorů využívaných uživateli služby (společenské místnosti, 

společná koupelna, jídelna v patře apod.). Odhadované náklady cca 3,5 mil. Kč. 

2) Služba domov pro seniory a odlehčovací služba je poskytována uživatelům s řadou 

závažných zdravotních problémů. Pro kvalitní poskytování služby není dostačující pro 

jejich komunikaci s personálem domácí telefon (není vždy plně dostupný ze všech míst, 

řada z uživatelů již má značně omezené komunikační a motorické schopnosti), proto je 

zřejmě vhodné vybavit budovu signalizačním zařízením. Na základě naší poptávky se nám 

jako nejpřijatelnější jeví bezdrátový signalizační systém SIRIUS (poměrně nízká 

pořizovací cena, jednoduchá instalace – stavebnicový systém volně doplnitelný, 

jednoduchá obsluha pro personál i uživatele). Jde o signalizační zařízení k přivolání 

pomoci v tísni pomocí bezdrátových tlačítek, která mohou být přenosná (závěs na krk, 

lůžko, forma náramku) nebo pevně zabudovaná (na WC, ve sprše, společných prostorách, 
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apod.). Aktivace tlačítek se zobrazí na signalizačním panelu nebo pageru. K panelu lze 

připojit až 255 tlačítek. Odhadované náklady na pořízení 1 panelu, 1 pageru a cca 40 

tlačítek - 90.000,- -100.000,- Kč. 

3) Po 10 letech provozu budovy B se stále častěji objevují závady na stavbě, a to především 

na obvodovém plášti a v koupelnách. Již při pohledu na budovu je zřejmé na mnoha 

místech opadávání velkých kusů omítky, což je jednak velmi nevzhledné a jednak 

nebezpečné pro kolemjdoucí. V koupelnách téměř všech obytných jednotek jsou ve velmi 

špatném technickém stavu sprchové kouty (již skoro nepohyblivé pojezdy dveří 

sprchového koutu a nevhodně usazené sprchové vaničky, což způsobuje narušení izolace a 

poté zatékání vody). V minulém roce jsme již provedli nutnou opravu na 1 sprchovém 

koutě – cca 18.000,- Kč. Odhadované náklady pro postupnou opravu koupelen v celkem 71 

obytných jednotkách = 1.278.000,- Kč. Nutné opravy na obvodovém plášti nemáme zatím 

vyčísleny. 

 

SENIOR C (tř. Spojenců 1840): 

1) Transformace služby domova pro seniory na domov se zvláštním režimem – dalších 12 

lůžek na žlutém patře. Současný počet lůžek je vzhledem k počtu žadatelů (cílová skupina 

senioři s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí) o tuto službu nedostačující, proto 

by bylo vhodné pokusit se zapracovat do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Zlínského kraje. Toto je nutné v návaznosti na možnost čerpání dotace MPSV. Zvýšená 

kapacita této služby s sebou přinese nutnost navýšení obslužného odborně zaškoleného 

personálu, odpovídající specifickým potřebám těchto uživatelů. 

2) Vzhledem ke skladbě uživatelů našich služeb a jejich zdravotnímu stavu a z toho 

vyplývajících potřeb, je nutné uvažovat o vytvoření nových pracovních pozic – nutriční 

specialista a zdravotní sestra s akreditací pro fyzioterapii. V současné době zajišťujeme 

tyto činnosti formou dohody o provedení práce (nutriční specialista-150 hod/rok) a 

prostřednictvím smluvního vztahu s MUDr. Jančíkem (rehabilitační péče ve velmi 

omezeném rozsahu-1x týdně), což již dnes víme, že není zcela dostačující. 

 

Prodej automobilu Škoda FELICIA a Opel Combo 

1) Škoda Felicia Combi (rok pořízení 2000) již není zcela využívaná, v loňském roce jsme 

již nenechali vyměnit letní pneumatiky za zimní, auto bylo celou zimu pouze garážováno. 

Je tedy neefektivní a neekonomické platit pojištění a pravidelné technické prohlídky. Dle 

vyjádření pracovníků autobazaru je odhadovaná prodejní cena 30.000 – 40.000,- Kč. 

2) Opel Combo (rok pořízení 2003) – jedná se o automobil používaný pečovatelskou 

službou. Automobil je již velmi poruchový (opakované často velmi nákladné opravy již 2 

roky), což je jistě způsobeno i nevhodnou volbou dieselového motoru pro malé pojížďky 

převážně po městě. Odhadovaná prodejní cena 60.000 – 70.000,- Kč. 

3) Navrhujeme zřizovateli zvážit prodej obou výše zmíněných automobilů a zakoupit nový 

automobil pro pečovatelskou službu. Automobil by měl být po technické stránce 

především vhodný pro převoz uživatelů (automobil je hojně využíván pro převoz uživatelů 

centra denních služeb) a pro rozvoz stravy při poskytování terénní pečovatelské služby. 

Jako odpovídající se jeví automobil s benzínovým motorem, se zvýšeným nastupováním, 

s větším počtem sedadel, s dostatečným ložným prostorem, příp. upravený pro převoz 

imobilních občanů (rampa pro vozíčkáře, otočné sedadlo pro spolujezdce, apod.). 

Možnosti: Fiat Ducato (pořizovací cena 455.000,- Kč – základní cena 312.000,- Kč + 

143.000,- Kč úpravy pro vozíčkáře - PS Napajedla); Dacia Logan MCV (5-7 místný, 

benzínový motor, zavazadlový prostor až 2100 l - nemáme zjištěné možnosti technické 

úpravy). Organizace má již 2 automobily z řady Renault-Dacia. Pořizovací cena od 

169.900,- Kč.  
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V. Výsledky kontrol a zpráva auditora (přílohou) 

 

1. Finanční úřad ve Zlíně – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) pro 

poskytovatele sociálních služeb – kontrolované období – rok 2007 a rok 2008 – bez 

nápravných opatření. 

2. Finanční úřad v Otrokovicích – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků za zdaňovací období roku 2006 – 2007 – bez nápravných opatření. 

3. Krajský úřad Zlínského kraje – veřejná finanční podpora poskytnutá Zlínským krajem na 

projekt „Pečovatelská služba“ rok 2008 – bez nápravných opatření. 

4. OSSZ Zlín – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém 

pojištění za období 1.1.2008 – 31.10.2009. Výsledek kontroly: nedoplatek na dávkách 

nemocenského pojištění (388,- Kč). 

5. Audit - ověření čerpání neinvestiční dotace pro rok 2008 v rámci programu Podpora 

sociálních služeb s regionální/místní působností – Zlínský kraj, evidenční číslo žádosti 

B0085/001 – bez nápravných opatření. 

6. Krajský úřad Zlínského kraje – Inspekce kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách ve dnech 6.-8.10.2009 – služba: domov pro seniory – výsledky viz. 

Inspekční zpráva (114 stran). 

7. Zpráva nezávislého auditora – rok 2009 - ing. Gita Štolfová. 

 

 

VI.  Výkazy 

 

- výkaz zisku a ztráty OSS, ÚSC a PO sestavený ke dni 31.12.2009 (přílohou) 

- rozvaha OSS, ÚSC a PO sestavená ke dni 31.12.2009 (přílohou) 

- příloha OSS, ÚSC a PO k účetní závěrce sestavená k 31.12.2009 (přílohou) 


