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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 domech s byty zvláštního určení (DPS Hlavní, 

Otrokovice a DPS Nivy, Otrokovice). Denní kapacita služby je pro terénní službu 90 uživatelů a 2 

uživatelé pro ambulantní službu (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). Denní kapacita  je 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). Kapacita 109 lůžek. Poskytování této 

služby bylo rozhodnutím zřizovatele ukončeno k 31.12.2011. Stávajícím uživatelům byly 

nabídnuty služby pečovatelské služby, což využilo cca 35 osob. 

 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, 
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 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

 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) Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2011 pro jednotlivé sociální služby  

(organizace má schválený vyrovnaný rozpočet) 

- Domov pro seniory C -  4.303.000,- Kč, tj. 19% z celkových příjmů (23.167.752,- Kč), 

- Domov pro seniory B -  1.680.000,- Kč, tj. 12% z celkových příjmů (13.668.338,- Kč), 

- Domov se zvlášt. režimem – 512.000,- Kč, tj. 12% z celkových příjmů (4.416.055,- Kč), 

- Chráněné bydlení -  741.000,- Kč, tj. 11% z celkových příjmů (6.653.518,- Kč), 

- Odlehčovací služba B -  330.000,- Kč, tj. 24% z celkových příjmů (1.366.727,- Kč), 

- Odlehčovací služba C -  492.000,- Kč, tj. 28% z celkových příjmů (1.781.326,- Kč), 

- Centrum denních služeb -  507.000,- Kč, tj. 60% z celkových příjmů (840.413,- Kč), 

- Pečovatelská služba -  802.000,- Kč, tj. 25% z celkových příjmů (3.152.379,- Kč). 

Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2011 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., činil částku 

9.367.000,- Kč, tj. 17% z celkových příjmů organizace (55.046.508,- Kč). Z této částky činí 

5.254.133,- Kč výše odpisů majetku. 

 

B) Neinvestiční dotace MPSV ČR pro rok 2011 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 (požadovali jsme 7.472.472,- Kč, optimální výše dle ZK 4.435.000,- 

Kč, obdrželi jsme 3.587.000,- Kč, tj. 15% z celkových příjmů), 

- Domov pro seniory B (požadovali jsme 4.216.085,- Kč, optimální výše dle ZK 3.000.000,- 

Kč, obdrželi jsme 2.426.000,- Kč, tj. 18% z celkových příjmů), 

- Domov se zvláštním režimem C (požadovali jsme 1.204.033,- Kč, optimální výše dle ZK 

1.150.000,- Kč, obdrželi jsme 930.000,- Kč, tj. 21% z celkových příjmů), 

- Chráněné bydlení (požadovali jsme 1.618.817,- Kč, optimální výše dle ZK 650.000,- Kč, 

obdrželi jsme 525.000,- Kč, tj. 8% z celkových příjmů), 

- Odlehčovací služba B (požadovali jsme 564.054,- Kč, optimální výše dle ZK 550.000,- Kč, 

obdrželi jsme 444.000,- Kč, tj. 32% z celkových příjmů), 

- Odlehčovací služba C (požadovali jsme 782.946,- Kč, optimální výše dle ZK 750.000,- Kč, 

obdrželi jsme 606.000,- Kč, tj. 34% z celkových příjmů), 

- Centrum denních služeb (požadovali jsme 624.587,- Kč, optimální výše dle ZK 303.000,- 

Kč, obdrželi jsme 245.000,- Kč, tj. 29% z celkových příjmů), 

- Pečovatelská služba (požadovali jsme 1.505.967,- Kč, optimální výše dle ZK 855.000,- Kč, 

obdrželi jsme 691.000,- Kč, tj. 22% z celkových příjmů). 

Celkový příspěvek MPSV v roce 2011 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., činil částku 

9.454.000,- Kč, tj. 17% z celkových příjmů organizace (55.046.508,- Kč). Finanční prostředky 

byly použity na krytí osobních nákladů. 
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C) Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 – projekt „Pečovatelská 

služba“ 

Pečovatelská služba (dále jen PS) je jednou z osmi sociálních služeb, které příspěvková 

organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. 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 2011 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 domech 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. 

     Terénní služby: jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením přímo v jejich 

domácnostech, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nezvládají 

vlastními silami, příp. s pomocí rodiny, péči o vlastní osobu či domácnost; zajišťují potřebnou 

pomoc a podporu u osob, které po návratu z hospitalizace nebo při nenadálém zhoršení 

zdravotního stavu potřebují dočasně pomoc jiné osoby; rodinám, ve kterých se narodily 3 a více 

dětí současně. Na základě vzájemné dohody je dle individuálních potřeb klienta zavedena 

v potřebném rozsahu pečovatelská služba. 

    Ambulatní služby – prostory se zázemím PS (domy s pečovatelskou službou): 

 Nivy 283 – PS zde poskytuje všechny základní činnosti v domácnostech uživatelů, 

zajišťujeme zde výdejnu stravy, prádelnu, poskytujeme služby ve středisku osobní hygieny 

(vybavení pro koupele a pedikúru).  

 Hlavní 1161 – obyvatelé tohoto domu jsou převážně těžce zdravotně postižení, kteří 

využívají PS hlavně při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy a jiné pochůzky, praní a 

žehlení prádla) a při běžných úkonech péče o vlastní osobu (ranní a večerních toalety, 

polohování a ukládání do lůžka, apod.). Je zde sídlo Centra denních služeb, jehož prostory 

využíváme i pro péči o uživatele PS (středisko osobní hygieny, společenské prostory). 

    Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 104.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 byly finanční prostředky použity pro 

částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků PS. 

 

D) Účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 – projekt „Centrum 

denních služeb“ 

Centrum denních služeb (dále jen CDS) je jednou z osmi sociálních služeb, které příspěvková 

organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. 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. 
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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 (2,35 úvazku) 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 23.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 byly finanční prostředky použity pro 

částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků CDS. Na realizaci projektu CDS v roce 2010 

se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice a MPSV. 

 

E) Účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 – projekt „Odlehčovací 

služba“ – SENIOR B 

Odlehčovací služba (dále jen OS) je jednou z osmi sociálních služeb, které příspěvková 

organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o časově omezenou (1 týden – 3 měsíce) 

pobytovou službu určenou seniorům (starším 65-ti let) a osobám (od 27 let) se zdravotním 

postižením se ztrátou soběstačnosti, případně se zhoršeným zdravotním stavem.  

OS jsou poskytovány v objektu (SENIOR B) na ulici K.Čapka 1615. Otrokovice. Budova se 

nachází na okraji Otrokovic v dostupnosti městské hromadné dopravy, jedná se o čtyřpodlažní 

cihlový objekt, kde je 71 obytných jednotek, z toho 5 je bezbariérových. 2 obytné jednotky 

(kapacita 4 lůžka) jsou vyčleněny pro poskytování odlehčovací služby. V každém pokoji je 

elektrické polohovací lůžko, noční stolek, jídelní stůl a senior křeslo, uzamykatelná šatní skříň. 

Součástí obytné jednotky je kuchyňský kout, sociální zařízení a balkón, uživatelé mají k dispozici 

signalizační zařízení.  

Základní služby jsou zajišťovány v nepřetržitém provozu, ošetřovatelská a zdravotní péče je 

celodenně zajištěna vlastními zaměstnanci. Základní poskytované činnosti jsou: ubytování; 

celodenní strava; pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; ošetřovatelská a základní rehabilitační 

péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů; 

aktivizační činnosti. Dále mohou uživatelé využívat: kadeřnictví, pedikúru, mají možnost využití 

telefonu a vlastního televizoru, signalizačního zařízení, nákupy s donáškou na pokoj, knihovnu, 

bohoslužby. 

    Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 75.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 byly finanční prostředky použity pro 

částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků OS. Na realizaci projektu OS v roce 2011 se 

finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice a MPSV. 

 

F) Účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 – projekt „Odlehčovací 

služba“ – SENIOR C 

Odlehčovací služba (dále jen OS) je jednou z osmi sociálních služeb, které příspěvková 

organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o časově omezenou (1 týden – 3 měsíce) 

pobytovou službu určenou seniorům (starším 65-ti let) a osobám (od 27 let) se zdravotním 

postižením se ztrátou soběstačnosti, případně se zhoršeným zdravotním stavem.  
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Služba je poskytována v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě na tř. Spojenců 1840, 

Otrokovice a má kapacitu 4 lůžka. Budova je umístěna v centru v městské části Baťov 

v bezprostřední blízkosti městské hromadné dopravy. V budově jsou poskytovány tři sociální 

služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby. Odlehčovací 

služby je poskytována ve 2 dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje jsou 

standardně vybaveny nábytkem a u každého pokoje je sociální zařízení s umyvadlem, sprchovým 

koutem včetně WC. Součástí pokoje je signalizační zařízení. V přízemí budovy se nachází 

prostory kavárny, kterou provozuje občanské sdružení Naděje Otrokovice v rámci služby sociálně 

terapeutická dílna a tím zpříjemňuje život uživatelům zařízení. Základní služby jsou zajišťovány v 

nepřetržitém provozu, ošetřovatelská a zdravotní péče je celodenně zajištěna vlastními 

zaměstnanci.  

Základní poskytované činnosti jsou: ubytování; celodenní strava; pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu; ošetřovatelská a základní rehabilitační péče, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí uživatelů; aktivizační činnosti. Dále mohou uživatelé využívat: 

kadeřnictví, pedikúru, mají možnost využití telefonu a vlastního televizoru, signalizačního 

zařízení, nákupy s donáškou na pokoj, nákup drobného zboží přímo v zařízení, kavárničku, 

knihovnu, kapli. 

Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 55.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 byly finanční prostředky použity pro 

částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků OS. Na realizaci projektu OS v roce 2011 se 

finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice a MPSV. 

 

G) Účelová investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 – projekt „Domov se 

zvláštním režimem“ 

Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je jednou z osmi sociálních služeb, které 

příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o pobytovou službu určenou 

seniorům (starším 65-ti let) se sníženými poznávacími schopnostmi, s 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 jinými typy demencí). 

Služba je poskytována v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě na tř. Spojenců 1840, 

Otrokovice a má kapacitu 12 lůžek – oddělení Čtyřlístek SENIOR. Budova je umístěna v centru v 

městské části Baťov v bezprostřední blízkosti městské hromadné dopravy. V budově jsou 

poskytovány tři sociální služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací 

služby. Služba Domov se zvláštním režimem je poskytována ve 2 jednolůžkových a 5 

dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem a u 

každého pokoje je sociální zařízení s umyvadlem, sprchovým koutem včetně WC. Součástí pokoje 

je signalizační zařízení. V přízemí budovy se nachází prostory kavárny, kterou provozuje 

občanské sdružení Naděje Otrokovice v rámci služby sociálně terapeutická dílna a tím zpříjemňuje 

život uživatelům zařízení. Základní služby jsou zajišťovány v nepřetržitém provozu, 

ošetřovatelská a zdravotní péče je celodenně zajištěna vlastními zaměstnanci.  

Základní poskytované činnosti jsou: ubytování; celodenní strava; pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu; ošetřovatelská a základní rehabilitační péče, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí uživatelů; aktivizační činnosti - kvalitní individuální a skupinové 
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programy s použitím animačních prvků jsou směřovány ke zlepšení fyzického i psychického stavu 

uživatelů, vzhledem k vysoce specifickým potřebám cílové skupiny uplatňujeme v péči o ně 

individuální přístup a zásady typické pro práci s těmito osobami. Dále mohou uživatelé využívat: 

kadeřnictví, pedikúru, mají možnost využití telefonu a vlastního televizoru, signalizačního 

zařízení, nákupy s donáškou na pokoj, možnost nakoupit si drobné zboží přímo v domově, 

kavárničku, knihovnu, kapli. 

Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši 171.000,- Kč. Z účelové 

neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2011 byly finanční prostředky použity pro 

částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků DZR. Na realizaci projektu DZR v roce 2011 

se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice a MPSV. 

 

3. Přehled počtu pracovníků a uživatelů 

A) Pracovníci 

 

K 1.1.2011 byl počet zaměstnanců v organizaci 124, k 31.12.2011 byl počet 131, z toho 8 mužů 

a 123 žen. Nárůst pracovníků úzce souvisí se skladbou uživatelů, především se změnou jejich 

zdravotního stavu, a tím s postupnou nebo úplnou ztrátou jejich soběstačnosti a sebeobsluhy (viz. 

bod B), 3.1. – skladba uživatelů dle PnP a dle poskytované služby nebo dle budovy). 

 

Přehled o nových a ukončených pracovních poměrech: 

 nové pracovní poměry – 19 (z toho v průběhu roku 2011 uzavřeno 5 pracovních smluv přes 

Úřady práce ve Zlíně a v Kroměříži), 

 ukončené pracovní poměry – 14. 

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

činnosti. 

 

Přehled o zaměstnancích dle pracovního zařazení: 

 THP – 10 (10 úvazků); 

 údržba – 2 (údržba a správa 3 budov, včetně drobných oprav v zázemí pečovatelské služby 

na DPS Hlavní a DPS Nivy; dále zajišťují 7 dní v týdnu rozvoz stravy pro uživatele a 

zaměstnance) - (2 úvazky), 

 kuchyňský provoz – 11 (celodenní strava pro uživatele a zaměstnance 3 budov, ve dny volna 

i obědy pro uživatele pečovatelské služby) - (11 úvazků), 

 sociální pracovnice – 7 (z toho metodik na 0,5 úvazku, 1 pracovnice na úvazek 5 hod, 1 

pracovnice v dlouhodobé PN – 10 měsíců) - (5,75 úvazku), 

 pracovníci v sociálních službách – 61 (včetně 3 vedoucích přímé obslužné péče – z toho 1x 

zástup za dlouhodobou PN – 8 měsíců) – (60,6 úvazku), 

 všeobecná sestry – 15 (budova SENIOR B – 5 SZP + 1 zdravotnický asistent + 1 vedoucí 

sestra, od 1.11.2011 dlouhodobá PN a k 1.11.2011 přijetí zástupu; tzn. ve stavu 

k 31.12.2011 obě pracovnice); budova SENIOR C – 7 SZP + 1 vedoucí sestra, 1 nutriční 

terapeut – DPP – 0,05 úvazku) – (14,05 úvazku), 

 úklid a prádelna – 21 (pracovnice úklidu na budově B zajišťují i provoz výdejny stravy a 

jídelny) – (21 úvazků); 

 bezpečnostní pracovníci (vrátní) – 4 (3 úvazky). 
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B) Uživatelé 

3.1. Pobytové služby 

(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služba) 

 

K 31.12.2011 byl celkový počet uživatelů pobytových služeb 262: 

  61 mužů (budova A – 26, budova B - 16, budova C - 19), 

  201 žen (budova A – 80, budova B – 58, budova C – 63). 

  počet uživatelů (budova A – 106, budova B – 74, budova C – 82). 

 

Průměrný věk žen 80,2 let, průměrný věk mužů 76,8 let, průměrný věk uživatelů 79,4 let. 

Průměrný věk uživatelů dle jednotlivých budov: 

 ženy (budova A – 75,6; budova B – 83,1; budova C – 84,1), 

 muži (budova A – 73,9; budova B – 78,2; budova C – 79,1), 

 průměrný věk uživatelů (budova A – 75,2; budova B – 81,6; budova C – 83). 

 

Počet uživatelů k 31.12.2011 dle poskytovaných služeb: 

 domov pro seniory (ženy – 105; muži – 32; celkem – 137), 

 domov se zvláštním režimem (ženy – 12; muži – 0; celkem – 12), 

 chráněné bydlení (ženy – 80; muži – 26; celkem – 106), 

 odlehčovací služba C (ženy – 4; muži – 3; celkem – 7). 

 

Přehled nástupů a odchodů v roce 2011: 

 v roce 2011 nastoupilo celkem 103 nových uživatelů (z toho 54 – odlehčovací služba; 9 –

chráněné bydlení; 36 – domovy pro seniory; 4 – domov se zvl. režimem);  

 v roce 2011 ukončilo pobyt celkem 206 uživatelů (úmrtí - 38, zrušení služby chráněné 

bydlení – 106, jiný důvod ukončení - 62). 

 

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

 I.stupeň PnP – 29 uživatelů, 

 II.stupeň PnP – 38 uživatelů, 

 III. stupeň PnP – 28 uživatelů, 

 IV. stupeň PnP – 35 uživatelů, 

 bez PnP – 132 uživatelů. 

 

Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle poskytovaných služeb: 

 domov pro seniory (I.st. – 28, II.st. – 37, III. st.– 21, IV. st. – 32, bez PnP – 19), 

 domov se zvláštním režimem (I.st. – 1, II.st. – 1, III. st.– 7, IV. st. – 3, bez PnP – 0), 

 chráněné bydlení (I.st. – 0, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 0, bez PnP – 106) – nesledujeme, 

 odlehčovací služba (I.st. – 0, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 0, bez PnP – 7) - nesledujeme. 

 

Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle budovy: 

 budova A (I.st. – 0, II.st. – 0, III. st.– 0, IV. st. – 0, bez PnP – 106), 

 budova B (I.st. – 26, II.st. – 17, III. st.– 9, IV. st. – 3, bez PnP – 19), 

 budova C (I.st. – 3, II.st. – 21, III. st.– 19, IV. st. – 32, bez PnP – 7). 

 

Obložnost lůžek na jednotlivých budovách v roce 2011 činila: 

 budova A – 98,95% (celková kapacita 109),  

 budova B – 100% (celková kapacita 76), 

 budova C – 99,17% (celková kapacita 82).  
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3.2. Terénní a ambulantní služby 

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

 

K 31.12.2011 bylo 85 uživatelů terénní služby (PS), z toho 28 mužů a 57 žen.  

Průměrný věk uživatelů byl 76 let. 

Přehled o nástupech a odchodech v roce 2011 : 

 noví uživatelé – 29, 

 ukončení služby – 24 péče rodiny + 17 úmrtí. 

 

Přehled o poskytovaných službách PS: 

7. rozvoz stravy (13.329 ks, tj. 1.103,25 hod) – celkem pro 87 uživatelů, z toho 41 uživatelů 

odebírá pouze obědy bez následných služeb (jedná se o uživatele z minulých let, 

v současné době uzavíráme nové smlouvy pouze s uživateli, kteří odebírají i další základní 

služby, nikoliv pouze na dovážku obědů – viz. Pravidla pro poskytování PS); 

8. praní prádla (741 kg, tj. 1.484 hod) – celkem využívá 24 uživatelů, 

9. základní úkony péče (celkem 3.837,25 hod – využívá 57 uživatelů), z toho: 

 nákupy a pochůzky – 406 hod využívá 22 uživatelů; 

 zajištění hygieny – 1.125 hod využívá 34 uživatelů; 

 pomoc při oblékání a přesunech – 632 hod využívá 11 uživatelů; 

 pomoc při zajištění stravy a podání stravy – 744 hod využívá 13 uživatelů; 

 úklidy – 851,5 hod využívá 29 uživatelů; 

 doprovody do SOH, k lékaři – 78,75 hod využívá 15 uživatelů. 

10. fakultativní služby: 

 pedikúra – 110 x (110 hod – využívá 30 uživatelů); 

 doprava do SOH – 216 x (108 hod – využívá 17 uživatelů); 

 dohled – 75 hod využívá 7 uživatelů. 

 

K 31.12.2011 bylo 10 uživatelů ambulantní služby (CDS), z toho 3 muži a 7 žen. 

Průměrný věk uživatelů byl 78 let. 

Přehled o nástupech a odchodech v roce 2011 : 

 noví uživatelé – 6, 

 ukončení služby – 1 péče rodiny + 2 úmrtí. 
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Pár obrázků ze života u nás 

 

 

Soutěžní hra „KUFR“ – SENIOR B                  „Kluci v akci“ s ochutnávkou – SENIOR C     

     
 

 

Mikulášská nadílka – SENIOR C               Sportovní hry – SENIOR B                            

              
   

 

Velikonoční výstava výrobků uživatelů CDS       Návštěva ZOO Lešná – pečovatelská služba 
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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 9 454 000           9 454 000           

výnosy dotace KÚ Zlín 428 000              428 000              

výnosy z příspěvku od zřizovatele 9 367 000           9 367 000           

Úřad práce Zlín 250 000              250 000              

vlastní činnost 35 283 000         35 254 332         

hospodářská činnost 240 000              293 175              

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 55 022 000        55 046 507        

náklady státní dotace + dotace z EU 9 454 000           9 454 000           

náklady - dotace KÚ Zlín 428 000              428 000              

náklady proti příspěvku od zřizovatele 9 367 000           9 367 000           

náklady hospodářská činnost 62 000                62 423                

vlastní činnost 35 470 000         35 475 954         

náklady - Úřad práce Zlín 241 000              240 956              

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 55 022 000        55 028 333        

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -                         18 174               

investiční příspěvek plán / čerpání 406 000 406 000

406 000 čerpáno 233000

 
 

 
Komentář: 
Organizace v roce 2011 hospodařila s rozpočtem 55.022.000,- Kč. Finanční prostředky od 

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

Investiční příspěvek použit (viz. čl. III., bod 1). Nedočerpaný investiční příspěvek ve výši 

173.000,- Kč (doplnění FRIM se souhlasem zřizovatele na investici dokončenou v 3/2012 – 

náhradní zdroj SENIOR B). 
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1.2.  Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka) 

Text Rozpočet Skutečnost 

dotace ze SR 9 454 000             9 454 000             

dotace z KÚ 428 000                428 000                

dotace z EU

ostatní dotace 

VÝNOSY CELKEM 9 882 000             9 882 000             

platy 9 882 000             9 882 000             

OON

ONIV CELKEM -                            

z toho:      

sociální pojištění -                           

zdravotní pojištění -                           -                           

tvorba FKSP

pojištění Kooperativa

učebnice

učební pomůcky

učební pomůcky 1. třída

učební pomůcky IŽ

ochranné pomůcky

cestovné

DVPP

plavecký výcvik

UZ 33245

ostatní náklady -                           

NÁKLADY CELKEM 9 882 000             9 882 000             

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -                            -                            

investiční příspěvek   

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

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. Hospodaření organizace (tabulka) – za celou organizaci 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za soc.sl. pobytové včetně PnP 31 544 000 31 519 517 -24 483

příjmy za soc.sl. terénní a ambulantní 1 588 000 1 588 725 725

zúčtování fondů 0 162 074 162 074

příjmy od VZP 1 580 000 1 580 020 20

ostatní příjmy 571 000 403 996 -167 004

výnosy hospodářská činnost 240 000 293 175 53 175

výnosy vl. činnost celkem  35 523 000 35 547 507 24 507

dotace zřizovatele pro PO 9 367 000 9 367 000 0

dotace MPSV 9 454 000 9 454 000 0

dotace KÚ Zlín 428 000 428 000 0

dotace ÚP Zlín 250 000 250 000 0

VÝNOSY CELKEM 55 022 000 55 046 507 24 507

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 25 889 000 25 888 903 -97

sociální pojištění 5031 6 350 000 6 351 406 1 406

zdravotní pojištění 5032 2 286 000 2 286 530 530

zákonné pojištění úrazu 5038 108 000 108 166 166

potraviny-hospodářská činnost 5131 62 000 62 423 423

potraviny 5131 3 936 000 3 937 134 1 134

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 12 000 10 308 -1 692

DHINM 5137 439 000 437 840 -1 160

nákup materiálu 5139 1 351 000 1 350 856 -144

studená voda 5151 993 000 994 975 1 975

teplo 5152 2 584 000 2 582 304 -1 696

elektrická energie 5154 2 526 000 2 527 472 1 472

PHM 5156 71 000 68 961 -2 039

služby pošt 5161 11 000 10 349 -651

služby telek.,radiokomun. 5162 180 000 181 192 1 192

služby peněžních ústavů 5163 36 000 35 663 -337

školení 5167 124 000 123 466 -534

ostatní služby 5169 1 775 000 1 777 416 2 416

opravy a udržování 5171 504 000 501 763 -2 237

pronájem 5172 10 000 9 684 -316

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 17 000 17 295 295

technické zhodnocení 62 000 60 094 -1 906

tvorba a zúčtování rezerv 441 000 450 000 9 000

roční odpisy majetku PO 5 255 000 5 254 133 -867

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 55 022 000 55 028 333 0 6 333

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 18 174

investiční příspěvek 6351 406 000 233 000 173 000
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Komentář: 
VÝNOSY 

     Organizace hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši 55.022.000,- Kč. Příspěvek 

zřizovatele byl ve výši 9.367.000,- Kč (účet 6720500); neinvestiční dotace MPSV činila 

9.454.000,- Kč (účet 6710331); účelová neinvestiční dotace KÚ Zlín činila 428.000,- Kč (účet 

6710333) a dotace ÚP Zlín a Kroměříž 250.000,- Kč (účet 6710332). Celkový příspěvek na 

provoz byl ve výši 19.499.000,- Kč (tj. 35% z celkových příjmů).  

     Vlastní tržby za služby byly plánovány pro rok 2011 ve výši 34.712.000,- Kč, skutečně jsme 

vybrali za poskytnuté služby částku 34.688.262,- Kč (účty 6020001-6020007). Vlastní tržby se na 

celkových příjmech podílejí z 63%. 

     Další příjmy organizace tvoří příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (stravování, pronájmy – 

293.175,- Kč – účty 602008, 6020011, 6020012, 6030001), zúčtování fondu darů (147.117,- Kč – 

účet 6480100), výnosy z prodeje dl. majetku ( 17.800,- Kč – účet 6460100), čerpání investičního 

fondu (14.957,- Kč – účet 6480400) a jiné příjmy (386.196,- Kč – účty 6020009, 6020013, 

6490100, 6620100). 

 

NÁKLADY 

     V nákladových položkách nedošlo k výrazným rozdílům oproti plánované výši. Zdá se již, že 

jsou jednotlivé nákladové položky stabilizovány. 

Největší nákladové položky rozpočtu organizace tvoří: 

- veškeré osobní náklady ve výši 34.635.005,- Kč (včetně tvorby FKSP, zdravotní preventivní 

péče, dočasné pracovní neschopnosti), tj. 63%; 

- spotřeba energií (el. energie, voda, teplo) ve výši 6.104.752,- Kč, tj. 11%, 

- odpisy majetku ve výši 5.254.133,- Kč, tj. 10% (z toho 4.365.354,- Kč odpisy budov), 

- nákup potravin ve výši 3.999.557,- Kč, tj. 7% (stravují se uživatelé služeb, zaměstnanci, 

pracovníci Café Naděje, spolupracující lékaři, popř. cizí strávníci). 

Dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 30 a § 67 byl vytvořen účet „Tvorba a zúčtování rezerv“ (účet 

5550000) ve výši 450.000,- Kč. Správnost zaúčtování byla ověřena auditorkou. Tato rezerva bude 

použita na pokrytí nákladů roku 2012, v důsledku zvýšení sazby DPH na 14% (opravy a 

udržování, spotřeba energií). Tyto náklady nejsou kryty schváleným rozpočtem zřizovatele pro 

rok 2012 – již třetím rokem stanoven režim kráceného rozpočtu, pro rok 2012 v plánovaném 

rozpočtu na opravy a udržování částka 0,- Kč; od 1.1.2012 nárůst cen energií (viz. dodavatelské 

smlouvy) a nárůst cen potravin. 
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Hospodaření dle střediska – domov pro seniory B (0450) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 9 085 000 9 085 171 171

příjmy od VZP 322 000 322 427 427

zúčtování fondů 0 34 284 34 284

ostatní příjmy 130 000 95 895 -34 105

výnosy hospodářská činnost 1 000 560 -440

výnosy vl. činnost celkem  9 538 000 9 538 337 337

dotace zřizovatele pro PO 1 680 000 1 674 229 -5 771

dotace MPSV 2 426 000 2 426 000 0

dotace KÚ Zlín 0 0 0

dotace ÚP 24 000 24 000 0

VÝNOSY CELKEM 13 668 000 13 662 566 -5 434

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 6 454 000 6 446 301 -7 699

sociální pojištění 5031 1 494 000 1 494 168 168

zdravotní pojištění 5032 535 000 535 059 59

zákonné pojištění úrazu 5038 25 000 25 252 252

potraviny 5131 1 339 000 1 339 084 84

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 7 000 6 216 -784

DHINM 5137 246 000 245 201 -799

nákup materiálu 5139 428 000 428 286 286

studená voda 5151 293 000 294 211 1 211

teplo 5152 626 000 624 784 -1 216

elektrická energie 5154 546 000 545 845 -155

PHM 5156 8 000 7 527 -473

služby pošt 5161 6 000 5 791 -209

služby telek.,radiokomun. 5162 41 000 40 718 -282

služby peněžních ústavů 5163 35 000 35 196 196

školení 5167 38 000 37 512 -488

ostatní služby 5169 198 000 195 489 -2 511

opravy a udržování 5171 130 000 129 057 -943

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 10 000 10 532 532

technické zhodnocení 23 000 22 256 -744

tvorba a zúčtování rezerv 211 000 220 000 9 000

roční odpisy majetku PO 975 000 974 081 -919

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 13 668 000 13 662 566 0 -5 434

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek-doplnění FRIM 6351 406 000 233 000 -173 000
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Hospodaření dle střediska – chráněné bydlení A (0451) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 5 179 000 5 157 081 -21 919

ostatní příjmy 70 000 64 049 -5 951

výnosy hospodářská činnost 41 000 94 388 53 388

výnosy vl. činnost celkem  5 290 000 5 315 518 25 518

dotace zřizovatele pro PO 741 000 741 000 0

dotace MPSV 525 000 525 000 0

dotace KÚ Zlín 0 0 0

dotace ÚP 72 000 72 000 0

VÝNOSY CELKEM 6 628 000 6 653 518 25 518

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 2 727 000 2 748 335 21 335

sociální pojištění 5031 713 000 713 395 395

zdravotní pojištění 5032 256 000 255 852 -148

zákonné pojištění úrazu 5038 14 000 14 189 189

potraviny 5131 138 000 138 578 578

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 1 000 719 -281

DHINM 5137 5 000 4 896 -104

nákup materiálu 5139 69 000 67 949 -1 051

studená voda 5151 372 000 372 473 473

teplo 5152 965 000 965 191 191

elektrická energie 5154 177 000 177 084 84

PHM 5156 8 000 7 522 -478

služby pošt 5161 0 0 0

služby telek.,radiokomun. 5162 36 000 36 611 611

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

školení 5167 13 000 12 790 -210

ostatní služby 5169 167 000 171 549 4 549

opravy a udržování 5171 37 000 37 221 221

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 2 000 1 976 -24

technické zhodnocení 23 000 21 890 -1 110

roční odpisy majetku PO 905 000 905 298 298

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 6 628 000 6 653 518 0 25 518

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

0
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Hospodaření dle střediska – odlehčovací služba B (0452) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 507 000 506 362 -638

ostatní příjmy 11 000 11 365 365

výnosy vl. činnost celkem  518 000 517 727 -273

dotace zřizovatele pro PO 330 000 330 000 0

dotace MPSV 444 000 444 000 0

dotace KÚ Zlín 75 000 75 000 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 1 367 000 1 366 727 -273

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 863 000 863 874 874

sociální pojištění 5031 226 000 226 238 238

zdravotní pojištění 5032 81 000 81 413 413

zákonné pojištění úrazu 5038 4 000 3 647 -353

potraviny 5131 110 000 109 927 -73

nákup materiálu 5139 10 000 10 423 423

studená voda 5151 12 000 11 687 -313

teplo 5152 17 000 16 590 -410

elektrická energie 5154 13 000 13 633 633

služby telek.,radiokomun. 5162 6 000 5 979 -21

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

ostatní služby 5169 14 000 13 689 -311

opravy a udržování 5171 1 000 277 -723

technické zhodnocení 0 0 0

roční odpisy majetku PO 10 000 9 350 -650

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 367 000 1 366 727 0 -273

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek 6351
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Hospodaření dle střediska – pečovatelská služba (0470) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za terénní a ambulantní služby 1 524 000 1 523 312 -688

ostatní příjmy 32 000 32 067 67

výnosy hospodářská činnost 0 0

výnosy vl. činnost celkem  1 556 000 1 555 379 -621

dotace zřizovatele pro PO 802 000 802 000 0

dotace MPSV 691 000 691 000 0

dotace KÚ Zlín 104 000 104 000 0

dotace ÚP Zlín 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 3 153 000 3 152 379 -621

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 445 000 1 445 101 101

sociální pojištění 5031 349 000 348 742 -258

zdravotní pojištění 5032 125 000 125 029 29

zákonné pojištění úrazu 5038 7 000 7 349 349

tisk a literatura 5136 0 171 171

DHINM 5137 1 000 499 -501

nákup materiálu 5139 21 000 20 214 -786

teplo 5152 68 000 67 646 -354

elektrická energie 5154 9 000 9 096 96

PHM 5156 19 000 19 298 298

služby pošt 5161 0 0 0

služby telek.,radiokomun. 5162 8 000 8 555 555

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

školení 5167 16 000 15 685 -315

ostatní služby 5169 993 000 993 606 606

opravy 5171 31 000 30 488 -512

pronájem garáže 10 000 9 684 -316

roční odpisy majetku PO 51 000 51 216 216

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 3 153 000 3 152 379 0 -621

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek 6351

Vysvětlivka:  nákladová položka ostatní služby ve výši 993.606,- Kč  je převážně tvořena náklady na nákup stravy  (952.733,- 

Kč); zkresluje reálné náklady i příjmy za PS (nutno takto ev idovat dle požadavku auditorky)
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Hospodaření dle střediska – centrum denních služeb (0471) 

 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za ambulantní služby 64 000 65 413 1 413

ostatní příjmy 0 0 0

výnosy vl. činnost celkem  64 000 65 413 1 413

dotace zřizovatele pro PO 507 000 507 000 0

dotace MPSV 245 000 245 000 0

dotace KÚ Zlín 23 000 23 000 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 839 000 840 413 1 413

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 548 000 549 090 1 090

sociální pojištění 5031 136 000 136 196 196

zdravotní pojištění 5032 49 000 48 914 -86

zákonné pojištění úrazu 5038 3 000 2 731 -269

DHINM 5137 0 409 409

nákup materiálu 5139 4 000 4 003 3

teplo 5152 52 000 52 000 0

elektrická energie 5154 5 000 5 000 0

PHM 5156 15 000 14 653 -347

služby telek.,radiokomun. 5162 8 000 8 402 402

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

školení 5167 0 0 0

ostatní služby 5169 14 000 13 455 -545

opravy a udržování 5171 5 000 5 560 560

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 0

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 839 000 840 413 0 1 413

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek 6351

 
 

 

 

 
 
 



 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

Školní 1299, Otrokovice 765 02 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 
  - 22 - 

Hospodaření dle střediska – domov pro seniory C (0480) 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 13 559 000 13 557 957 -1 043

příjmy od VZP 1 087 000 1 087 168 168

ostatní příjmy 280 000 155 421 -124 579

zúčtování fondů 0 124 979 124 979

výnosy hospodářská činnost 198 000 198 227 227

výnosy vl. činnost celkem  15 124 000 15 123 752 -248

dotace zřizovatele pro PO 4 303 000 4 290 597 -12 403

dotace MPSV 3 587 000 3 587 000 0

dotace KÚ Zlín 0 0 0

dotace ÚP 154 000 154 000 0

VÝNOSY CELKEM 23 168 000 23 155 349 -12 651

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 10 408 000 10 392 483 -15 517

sociální pojištění 5031 2 570 000 2 570 457 457

zdravotní pojištění 5032 930 000 930 413 413

zákonné pojištění úrazu 5038 40 000 39 642 -358

potraviny hospodářská činnost 5131 62 000 62 423 423

potraviny 5131 1 882 000 1 881 557 -443

knihy, uč.pomůcky, tisk 5136 4 000 3 202 -798

DHINM 5137 180 000 180 071 71

nákup materiálu 5139 579 000 580 506 1 506

studená voda 5151 257 000 258 651 1 651

teplo 5152 672 000 672 597 597

elektrická energie 5154 1 406 000 1 406 226 226

PHM 5156 15 000 14 122 -878

služby pošt 5161 5 000 4 558 -442

služby telek.,radiokomun. 5162 55 000 55 410 410

služby peněžních ústavů 5163 1 000 467 -533

školení 5167 45 000 45 145 145

ostatní služby 5169 277 000 278 176 1 176

opravy a udržování 5171 270 000 269 455 -545

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 5 000 4 787 -213

technické zhodnocení 16 000 15 948 -52

tvorba a zúčtování rezerv 230 000 230 000

roční odpisy majetku PO 3 259 000 3 259 053 53

zúčtování fondů 0

PROVOZNÍ NÁKLADY 23 168 000 23 155 349 0 -12 651

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

6351 0
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Hospodaření dle střediska – domov se zvláštním režimem C (0481) 

 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 2 597 000 2 596 271 -729

příjmy od VZP 171 000 170 425 -575

ostatní příjmy 36 000 33 548 -2 452

zúčtování fondů 0 2 811

výnosy vl. činnost celkem  2 804 000 2 803 055 -945

dotace zřizovatele pro PO 512 000 512 000 0

dotace MPSV 930 000 930 000 0

dotace KU Zlín 171 000 171 000 0

dotace ÚP Zlín 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 4 417 000 4 416 055 -945

platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 2 332 000 2 332 099 99

sociální pojištění 5031 590 000 590 126 126

zdravotní pojištění 5032 212 000 211 832 -168

zákonné pojištění úrazu 5038 11 000 10 947 -53

potraviny 5131 357 000 357 830 830

DHINM 5137 6 000 6 503 503

nákup materiálu 5139 232 000 231 479 -521

studená voda 5151 47 000 46 414 -586

teplo 5152 145 000 142 733 -2 267

elektrická energie 5154 281 000 281 193 193

PHM 5156 6 000 5 839 -161

služby telek.,radiokomun. 5162 19 000 18 768 -232

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

školení 5167 12 000 12 334 334

ostatní služby 5169 97 000 97 398 398

opravy a udržování 5171 29 000 29 205 205

roční odpisy majetku PO 41 000 41 355

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

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 4 417 000 4 416 055 0 -1 300

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

6351

 
 

 

 

 

 

 



 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

Školní 1299, Otrokovice 765 02 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 
  - 24 - 

Hospodaření dle střediska – odlehčovací služba C (0482) 

 

 

 
 
 
 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za pobytové služby 617 000 616 675 -325

příjmy od VZP 0 0 0

ostatní příjmy 12 000 11 651

výnosy vl. činnost celkem  629 000 628 326 -674

dotace zřizovatele pro PO 492 000 492 000 0

dotace MPSV 606 000 606 000 0

dotace KU Zlín 55 000 55 000 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 1 782 000 1 781 326 -674

platy  (5011) a ost.os.výd. správci (5021) 1 112 000 1 111 620 -380

sociální pojištění 5031 272 000 272 084 84

zdravotní pojištění 5032 98 000 98 018 18

zákonné pojištění úrazu 5038 4 000 4 409 409

potrav iny 5131 110 000 110 158 158

DHINM 5137 1 000 261

nákup materiálu 5139 8 000 7 996 -4

studená voda 5151 12 000 11 539 -461

teplo 5152 39 000 40 763 1 763

elektrická energie 5154 89 000 89 395 395

služby telek.,radiokomun. 5162 7 000 6 749 -251

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

ostatní služby 5169 15 000 14 054 -946

opravy a udržování 5171 1 000 500 -500

roční odpisy majetku PO 14 000 13 780 -220

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 782 000 1 781 326 0 65

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 0

investiční příspěvek 6351
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Hospodaření dle střediska – závěrečný účet 

 

 text  pol. rozpočet skutečnost
vyčerpáno 

sklady
zůstatek                 

příjmy za ambulantní služby 0 0 0

ostatní příjmy 0 0 0

výnosy vl. činnost celkem  0 0 0

dotace zřizovatele pro PO 0 18 174 18 174

dotace MPSV 0 0 0

dotace KÚ Zlín 0 0 0

dotace ÚP 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 0 18 174 18 174

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

sociální pojištění 5031 0 0 0

zdravotní pojištění 5032 0 0 0

zákonné pojištění úrazu 5038 0 0 0

DHINM 5137 0 0 0

nákup materiálu 5139 0 0 0

teplo 5152 0 0 0

elektrická energie 5154 0 0 0

PHM 5156 0 0 0

služby telek.,radiokomun. 5162 0 0 0

služby peněžních ústavů 5163 0 0 0

školení 5167 0 0 0

ostatní služby 5169 0 0 0

opravy a udržování 5171 0 0 0

cestovné (5173) a pohoštění (5175) 0

0

PROVOZNÍ NÁKLADY 0 0 0 0

nevyčerpaná dotace  

hospodářský výsledek 0 18 174

investiční příspěvek 6351
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2.  Vedlejší hospodářská činnost 

 

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

kavárničky, společenské místnosti, místnosti pro rehabilitaci na budově C (tř. Spojenců 1840),  

prodej stravy cizím strávníkům. Roční příjem po odečtení nákladů z této doplňkové činnosti činí 

230.751,- Kč (viz. daňové přiznání za rok 2011). 

 

2. Jiné zdroje 

 

Zdravotní pojišťovna – na základě smlouvy s VZP a dalšími pojišťovnami jsou nám propláceny 

provedené zdravotnické úkony. Plán příjmů od ZP byl pro rok 1.580.000,- Kč, skutečně nám byla 

uhrazena částka ve výši 1.580.021,- Kč. 

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

prospěšné práce (4x) a na vyhrazená společensky účelná pracovní místa (1x) - spolufinancováno 

ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Plánované příjmy byly  250.000,- Kč, 

skutečně jsme obdrželi od ÚP částku 250.000,- Kč.  

 

3. 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      494 837 Kč      253 310 Kč      293 746 Kč          454 401 Kč 

Fond odměn      334 276 Kč                  - Kč                  - Kč                - Kč                  - Kč          334 276 Kč 

Rezervní fond      597 121 Kč                  - Kč                  - Kč    140 999 Kč      147 117 Kč          591 003 Kč 

FRIM      491 057 Kč    931 133 Kč      664 991 Kč          757 199 Kč  
 

A) Fond kulturních a sociálních potřeb – příděl do fondu a jeho čerpání dle vnitřního 

předpisu organizace č. 1/2011 – zásady používání FKSP. 

B) Fond odměn nebyl v roce 2011 navýšen ani použit. 

C) Rezervní fond byl navýšen díky sponzorským darům, které jsme v roce 2011 obdrželi - 

finanční dary a věcné dary (většinou zdravotechnické pomůcky a zdravotní materiál) ve výši 

140.999,- Kč – viz. Darovací smlouvy. 

D) Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) – jedná se o část roční výše odpisů (příděl 

dle Metodického postupu zřizovatele). Použití prostředků fondu s předchozím souhlasem 

zřizovatele (modernizace STA budova A, přemístění hlavního uzávěru vody a klíčový 

systém budova B, pomůcky pro hygienu uživatelů se sníženou pohyblivostí budova B). 
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4. Hospodářský výsledek (tabulka) 

 

Hlavní Doplňková

hospodářský výsledek PO -212 577 230 751 18 174

z toho:

1) nevyčerpaná dotace  0

2) doplňková činnost 0

3) sklady - /fond oběžných aktiv/ 0

Částka

1) do fondu odměn 14 000 14 000

2) do rezervního fondu 
*)

4 174 4 174

0

3) do investičního fondu 0

4) do fondu oběž. aktiv - /sklady/ 0

5) zpět do rozpočtu zřizovatele 0

6) ostatní příděly (vyjmenujte) 0

CELKEM 0 18 174 18 174

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Vyčíslení hospodářského výsledku
Činnost

CELKEM

 
 

KOMENTÁŘ : 

Hlavní činnost organizace byla v roce 2011 ve ztrátě ve výši 212.577,- Kč, přičemž tato ztráta byla 

pokryta ziskem z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 230.751,- Kč. Hospodářský výsledek 

organizace ve výši 18.174,- Kč navrhujeme k doplnění do fondu odměn a rezervního fondu. Fond 

odměn bude zřejmě nutné v letošním roce použít, z důvodu úsporně sestavovaného rozpočtu pro 

rok 2012 a nárůstu provozních nákladů v roce 2012 (zvýšení DPH a dalších cen nakupovaného 

zboží a služeb). 

. 

 

III.   Péče o spravovaný majetek 
1. Investiční činnost 

 

A) Pokračování v revitalizaci budovy A (Školní 1299) – revitalizace obvodového pláště, 

střechy a otvorových výplní  - šlo o investiční činnost prostřednictvím ORM. Dle 

předávacího protokolu o zařazení investičního majetku šlo o akci v částce 15.341.301,93 Kč. 

B) Systém generálního a hlavního klíče na budově SENIOR B – z důvodu zvýšené péče a 

potřebě častějších návštěv v bytech uživatelů byl stávající systém klíčů zcela nevyhovující 

(pracovnice u sebe v pracovní době nosily svazek cca 80 klíčů). Systémy generálního klíče se 

stávají nezbytnou součástí soudobých bezpečnostních systémů a nacházejí uplatnění všude 

tam, kde je potřeba řídit přístupová práva osob a zjednodušit manipulaci s mnoha klíči. 

Celková částka za realizaci této investiční akce činila 147.702,- Kč. Hrazeno z FRIM 

organizace se souhlasem zřizovatele. 
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C) Přeložení hlavního uzávěru vody na budově SENIOR B – toto vyplynulo z kontroly 

Hasičského záchranného sboru Zlín, uzávěr byl nevhodně umístěn na velmi špatně 

přístupném místě (2m pod úrovní podlahy, uzavřeno těžkým železobetonovým příklopem, 

šachta byla navíc ve spodní části trvale zavodněna). Částka za tyto práce činila cca 13.000,- 

Kč, byla hrazena z FRIM organizace se souhlasem zřizovatele. 

D) Opravy a odstranění závad ve stravovacím provozu SENIOR C (část prací vyplynula 

z kontroly Krajské hygienické stanice Zlín) – 1. opadané a obité omyvatelné obklady na 

rozích stěn v kuchyni (velmi náročná trasa při transportu ohřívacích vozíků se stravou) – 

doporučeno zhotovení nerezového oplechování; 2. porouchaný hnětací stroj HML 180 (PC 

283.922,- Kč) – dle vyjádření servisního technika neopravitelná závada motoru způsobená 

vadou materiálu, reklamace u dodavatele nebyla uznána. Na úhradu výše uvedeného byly 

vyčleněny prostředky z rozpočtu zřizovatele ve výši 43.200,-Kč. 

E) Vybavení pro zajištění osobní hygieny uživatelů SENIOR B – v průběhu posledních dvou 

let mnoho z uživatelů SENIORu B ztratilo zcela nebo převážně schopnost samostatné 

hygieny, bez cizí pomoci a bez vhodných pomůcek. Dříve prováděná hygiena ve vlastních 

bytech vybavených sprchovým koutem již není možná v dostatečné kvalitě, bez pomůcek 

umožňujících větší pohodlí a bezpečnost pro uživatele a snadnější manipulaci pro personál. 

Z těchto důvodů byly pořízeny pomůcky (sprchovací vozík Basic, zvedací hygienická židle 

Calypso, sprchová židle Carino od firmy ArjoHuntleigh s.r.o.), které budou využívány 

v centrální koupelně nebo přímo v bytě uživatele. Celková pořizovací cena těchto pomůcek 

pro osobní hygienu činila 233.200,- Kč. Hrazeno z FRIM organizace, který byl se souhlasem 

zřizovatele doplněn z provozních prostředků roku 2011. 

F) Úprava STA pro příjem digitálních programů na všech budovách SENIORu – z důvodu 

odpojení analogového vysílání televizních programů ČT od 1.2.2012 bylo nutné realizovat 

úpravu STA na všech budovách. Na budově SENIOR A proběhla kompletní výměna 

kabelového rozvodu a technologie (včetně možnosti satelitního příjmu z nových rozvodů) 

v celkové hodnotě 269.132,- Kč. Hrazeno z FRIM organizace se souhlasem zřizovatele. Na 

budově SENIOR B a SENIOR C byla provedena výměna technologie včetně antén a 

zesilovačů (bez možnosti příjmu satelitního signálu ze stávajících rozvodů) v celkové hodnotě 

56.802,- Kč. Hrazeno z provozních prostředků organizace. 

G) Blixer 6 – Robot Coupé - gastronomické zařízení do kuchyně SENIORu v hodnotě 79.112,- 

Kč jsme po souhlasu zřizovatele obdrželi jako sponzorský dar od firmy Martek Medical a.s. 

v prosinci 2011. Jedná se o speciální typ kutru, který kombinuje funkci kutru a mixéru a 

umožňuje dokonalé rozmělnění surovin. Řada našich uživatelů již není schopna přijímat 

potraviny v pevném stavu, a proto je kladen důraz na vysokou kvalitu tekuté a polotekuté 

stravy, což nám právě tento kutr zajišťuje. 

 

2. Údržba a opravy 

 

Oprava a údržba vozového parku – za rok činila celkem 69.400,- Kč (Opel Combo, Škoda 

Felicia Combi, Renault Cangoo - běžná údržbu vozidel, oprava havarovaného vozu – následně 

plnění od pojišťovny). 

Oprava a údržba strojů a zařízení – za rok činila celkem 257.855,27 Kč (smluvní servis a 

údržba výtahů, strojů a zařízení v prádelně, kuchyni, kancelářské stroje). 

Opravy a údržba budov – celkem ve výši 174.508,- Kč. Jednalo se především o běžnou údržbu 

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

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

 

KOMENTÁŘ : 

Bylo odsouhlaseno dle inventárních seznamů k 31.12.2011. 

 

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

software 013 46 512,60 0,00 0,00 46 512,60

drobný DNM 018 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek 46 512,60 0,00 0,00 46 512,60

pozemky 031 1 692 559,00 -3 600,00 0,00 1 688 959,00

umělecká díla 032 0,00 0,00 0,00 0,00

budovy,haly,stavby 021 252 823 534,29 15 669 923,93 0,00 268 493 458,22

samostat.movité věci a … 022 6 922 372,84 564 950,00 279 300,00 7 208 022,84

drobný DHM 028 19 709 553,19 299 547,40 26 266,00 19 982 834,59

ostatní DHM 029 0,00 0,00 0,00 0,00

nedokončený DHM 042 59 490,00 704 264,00 292 690,00 471 064,00

Dlouhodobý hmotný majetek 281 207 509,32 17 235 085,33 598 256,00 297 844 338,65

oprávky k   SÚ 018 078 46 512,60 0,00 0,00 46 512,60

oprávky k   SÚ 021 081 18 729 397,00 4 365 354,00 0,00 23 094 751,00

oprávky k     SÚ 022 082 2 457 724,00 888 779,00 279 300,00 3 067 203,00

oprávky  k    SÚ 028 088 19 709 553,19 299 547,40 26 266,00 19 982 834,59

Dlouhodobý hmotný majetek 40 943 186,79 5 553 680,40 305 566,00 46 191 301,19

potraviny 112 291 008,70 4 223 896,65 4 253 042,38 261 862,97

spotřební materiál 112 188 114,44 871 397,19 853 642,84 205 868,79

Zásoby 479 123,14 5 095 293,84 5 106 685,22 467 731,76

pokladna 261 111 964,00 14 210 492,00 14 139 854,00 182 602,00

běžný účet 241 5 663 208,13 56 753 880,15 57 520 178,27 4 896 910,01

účet FKSP 243 483 950,39 285 452,81 309 990,90 459 412,30

Finanční majetek 6 259 122,52 71 249 824,96 71 970 023,17 5 538 924,31

odběratelé: 311 12 734,00 289 937,00 286 562,00 16 109,00

poskytnuté zálohy 314 523 249,00 4 918 635,00 2 671 846,00 2 770 038,00

za zaměstnanci 335 30 466,00 443 511,00 461 554,00 12 423,00

Pohledávky celkem 566 449,00 5 652 083,00 3 419 962,00 2 798 570,00

náklady příštích období 381 144 374,25 114 902,00 144 374,25 114 902,00

příjmy příštích období 385 58 373,00 55 255,00 34 616,00 79 012,00

Přechodné účty aktivní 202 747,25 170 157,00 178 990,25 193 914,00

dodavatelé 321 1 141 441,90 13 803 374,72 14 149 464,87 795 351,75

přijaté zálohy 324 29 778,00 36 678,00 53 378,00 13 078,00

k zaměstnancům 331 15 014,00 25 618 068,00 25 633 082,00 0,00

jiné závazky vůči zaměstnancům 333 2 210 774,00 21 114 820,00 21 256 886,00 2 068 708,00

k inst.soc.,zdr.poj. 336 1 290 382,00 11 553 338,00 11 655 385,00 1 188 335,00

daňové závazky 342 240 642,00 1 212 742,00 1 240 113,00 213 271,00

Závazky celkem 4 928 031,90 73 339 020,72 73 988 308,87 4 278 743,75

výdaje příštích období 383 0,00 1 947 859,68 0,00 1 947 859,68

výnosy příštích obd. 384 0,00 0,00 0,00 0,00

dohadné pol.pasivní 389 596 111,70 572 342,30 554 754,00 613 700,00

Přechodné účty pasivní 596 111,70 2 520 201,98 554 754,00 2 561 559,68
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IV. Výhled organizace na 2 roky dopředu 

 

SENIOR B (K.Čapka 1615):  

1) Vybudování provozních prostorů a dovybavení pokojů odpovídajícím nábytkem:  

dovybavení pokojů – 15ks nočních stolků oboustranných s jídelní deskou, 13ks skříněk 

zásuvkových, 28ks židlí Impuls A, 21ks senior křesel, 12ks elektrických polohovacích 

lůžek, 12ks matrací, 11ks skříněk vysokých - v celkové hodnotě cca 714.000,-Kč, 

dovybavení provozních prostorů – 33ks přívěskových tlačítek, 50ks tabletového systému, 

2ks etážových vozíků na podnosy - v celkové hodnotě cca 208.000,-Kč, 

vybudování provozních prostorů – přebudování stávajících nevyužívaných sklepních kójí 

na centrální koupelnu a služebnu pracovníků přímé obslužné péče – odhadované náklady 

na stavební práce cca 400.000,- Kč a na vybavení ve výši cca 460.000,- Kč. Prozatím bez 

projektové dokumentace. 

Vše výše uvedené řešeno v podané žádosti o dotaci z ESF. 

2) Vybudování záložního zdroje elektrické energie. Na základě požární kontroly KHS Zlín 

a stanovení nápravných opatření je třeba vyřešit napájení evakuačního výtahu na budově 

SENIOR B. Stávající zdroj z budovy SENIOR A nemá dostatečný výkon pro provoz 

tohoto výtahu a v případě požáru bychom nebyli schopni zajistit spolehlivou evakuaci 

osob. Navíc v souvislosti s převodem budovy SENIOR A jinému správci od 1.1.2012 bude 

spouštění náhradního zdroje pro obě budovy velmi problematické. Z výše uvedených 

důvodů jsme navrhli jako vhodné řešení vybudování nového samostatného náhradního 

zdroje elektrické energie na budově SENIOR B, což bylo zřizovatelem v listopadu 2011 

schváleno. Realizace proběhne počátkem roku 2012. Náklady realizace cca 500.000,- Kč. 

Bude hrazeno z FRIM organizace se souhlasem zřizovatele. 

3) Malování společných prostor v objektu (rok 2012) – na základě Provozního řádu 

schváleného Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně, by měly být pravidelně malovány 

všechny prostory budovy. Vzhledem k finančním možnostem nebyly zcela dodrženy ve 

všech prostorech stanovené termíny. Nyní již ale bude třeba tuto údržbu provést 

z estetických i hygienických důvodů. Protože se bude jednat o větší rozsah prací (cca 2.208 

m
2
), byli bychom rádi, aby se toto zajistilo ve spolupráci s ORM, přičemž finanční 

prostředky (ve výši cca 60.000,- Kč) bychom zajistily z našeho rozpočtu nebo FRIM. 

4) Po 12 letech provozu budovy B se stále častěji objevují závady na stavbě, a to především 

na obvodovém plášti a v koupelnách. Při pohledu na budovu je zřejmé, že na mnoha 

místech došlo k opadání velkých kusů omítky, což je jednak velmi nevzhledné a jednak 

nebezpečné pro kolemjdoucí (nejnutnější opravy byly provedeny v roce 2010, nikoliv 

odstraněny). 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). 

Náklady nedovedeme odhadnout, neboť nelze odhadnout rozsah nutných prací a úprav. 

  

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. 

Projekt je zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 

2013. Zvýšení kapacity této služby s sebou přinese nutnost navýšení obslužného odborně 

zaškoleného personálu (cca 1-2 pracovníci v sociálních službách), odpovídající 

specifickým potřebám těchto uživatelů a případné drobné stavební úpravy ve stávajícím 

provozu budovy SENIOR C. Očekávaný nárůst příjmů - zvýšená dotace z MPSV 270-

300.tis Kč (vyšší roční dotace na lůžko DZR o cca 23.tis Kč než na lůžko DS). Příjmy od 



 
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 

Školní 1299, Otrokovice 765 02 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 
  - 31 - 

uživatelů momentálně nelze navyšovat, neboť jsme na stropu úhrady, dle prováděcí 

vyhlášky. 

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. Průběžně již 2 

roky vypisujeme výběrové řízení na pozici nutričního terapeuta, bohužel nikdo 

z přihlášených zájemců nesplňoval podmínky požadovaného vzdělání, což je pro nás 

zásadní podmínka pro přijetí, a to z důvodu registrace tohoto pracovníka na KÚ. 

3) Stříška nad hlavním služebním vchodem – provoz zde ukázal na nevhodně řešený vstup 

do budovy (při příchodu do zaměstnání v době deště, sněžení), je zde umístěn terminál pro 

čip umožňující vstup do budovy (bez ochrany vystaven všem povětrnostním podmínkám), 

v zimě dochází z důvodů mrazivého a vlhkého počasí k vzedmutí dlažby a tudíž nelze 

dveře otvírat (mohlo by dojít i k jejich poškození, přičemž se jedná o protipožární dveře). 

Odhadované náklady na pořízení a montáž stříšky jsou cca 10.000,- Kč. 

4) Malování celého objektu (rok 2013) – na základě Provozního řádu schváleného Krajskou 

hygienickou stanicí ve Zlíně, by měly být pravidelně malovány všechny prostory budovy. 

Vzhledem k finančním možnostem nebyly zcela dodrženy ve všech prostorech stanovené 

termíny. Nyní již ale bude třeba tuto údržbu provést z estetických i hygienických důvodů, 

navíc v souvislosti s vypršením záruční doby na budovu a spolu s plánovanými záručními 

opravami zdí. Protože se bude jednat o větší rozsah prací (cca 12.243 m
2
), byli bychom 

rádi, aby se toto zajistilo ve spolupráci s ORM, odhadované finanční náklady ve výši cca 

310.000,- Kč dle současných cen dodavatelů. 

 

Za celou organizaci SENIOR 

1) Vzhledem k velkému objemu majetku a množství pracovišť organizace by bylo vhodné 

převést inventarizaci do elektronické podoby a k tomu je nutné zakoupení čárové čtečky na 

majetek a odpovídající software. Dle konzultace s ORM města Otrokovice jsou 

odhadované náklady cca 100.000,-Kč. Zapracováno do žádosti o dotaci z ESF. 

2) V současné době máme propojení mezi budovami bezdrátovým internetem, kdy dochází 

k častým výpadkům sítě a k pomalému přenosu. Vzhledem k tomu, že bylo kabelové 

propojení nataženo k novému Veřejně společensko-sportovnímu areálu Baťov, bylo by 

vhodné toto kabelové propojení připojit i na všechny budovy SENIORu. Odhadované 

náklady jsou cca 70.000,-Kč. Toto opět zapracováno do žádosti o dotaci z ESF. 

 

Vozový park SENIORu: 

1) Škoda Felicia Combi (rok pořízení 2000) již minimálně využívaná, z toho důvodu se 

souhlasem zřizovatele v roce 2011 prodána prostřednictvím autobazaru za částku 17.800,- 

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 4 

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

převážně po městě. Odhadovaná prodejní cena cca 30.000,- Kč. 

3) Navrhujeme zřizovateli zakoupit nový automobil. Automobil by měl být po technické 

stránce především vhodný i pro převoz imobilních uživatelů, což dnes naše vozidla 

neumožňují (převoz uživatelů centra denních služeb, doprava uživatelů pobytových i 

terénních služeb k lékaři, za kulturou a vyřízením osobních záležitostí). Jako odpovídající 

se jeví automobil s benzínovým motorem, se zvýšeným nastupováním, s větším počtem 
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sedadel, s dostatečným ložným prostorem upraveným pro převoz imobilních občanů 

(rampa pro vozíčkáře, otočné sedadlo pro spolujezdce, apod.). Nový automobil je 

v současnosti řešen prostřednictvím vypsaného dotačního řízení z ESF. V případě 

neúspěšné žádosti by mělo být v budoucnu řešeno z rozpočtu města. 

 

 

V. Výsledky kontrol a zpráva auditora (přílohou) 

 

1. Audit – čerpání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV ČR) pro rok 2010. Výsledek 

kontroly: bez nápravných opatření. 

2. Průběžné audity hospodaření – dle smlouvy s externím auditorem.  

3. KÚ Zlín - Inspekce kvality sociálních služeb na pobytovou službu Odlehčovací služba na 

budově SENIOR C ve dnech 28.-30.3.2011. Výsledek viz. inspekční zpráva. 

4. KHS Zlín – kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

(provedeny dne  5.4. DPS Hlavní, dne 14.4. SENIOR A,  dne 28.4. SENIOR B). Výsledek 

kontrol: nápravná opatření byla odstraněna ve stanovených termínech.  

5. OSSZ Zlín – dne 29.6.2011 provedena kontrola v oblasti sociálního pojištění. Výsledek 

kontroly: bez nápravných opatření. 

6. KÚ Zlín – kontrola registračních údajů dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, provedena dne 10.8.2011. Výsledek kontroly: zjištěné nedostatky 

odstraněny na místě. 

7. Finanční výbor ZMO – kontrola Hospodaření SENIORu Otrokovice, včetně přezkoumání 

okolností dodatečné montáže klimatizace v kuchyni budovy C. Výsledek kontroly: bez 

nápravných opatření. 

VI.  Výkazy 

 

- výkaz zisku a ztráty OSS, ÚSC a PO sestavený ke dni 31.12.2011 (přílohou) 

- rozvaha OSS, ÚSC a PO sestavená ke dni 31.12.2011 (přílohou) 

- příloha OSS, ÚSC a PO k účetní závěrce sestavená k 31.12.2011 (přílohou) 


