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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
I.1. Management
Název:

Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Adresa:

Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČ:

00212920

Kontaktní informace:

Telefon:

547 422 817, 725 905 410

Fax:

547 422 816

e-mail: zamecek@iol.cz
web:

www.zamecekstrelice.cz

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno – venkov, číslo účtu: 39335641/0100

Ředitel organizace:

PhDr. Jiří Altman

Vedoucí provozního úseku (zástupce ředitele):

Miloš Voštera

Vedoucí pedagogicko-aktivizačního úseku:

Mgr. Smutná Renata

Vedoucí zdravotnického úseku:

Ivana Kratochvílová

Vedoucí administrativního a sociálního úseku:

Iveta Švestková

Hlavní účel:
poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly
v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí, ani za pomoci
jiných typů sociálních služeb a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem
zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Registrované sociální služby – Registrace KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1241 z 30. 1. 2003
Domov pro osoby se zdravotním postižením (7016635) - 100 lůžek
Týdenní stacionář (1234358) – 9 lůžek
Denní stacionář (7829888) – 6 míst
Od 1. 1. 2011 Zámeček Střelice, p. o. přechodně hospodaří s objektem na Tomešově ul. v Brně.
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Optimalizace sociálních služeb (ekonomika, kvalita, rozsah):
V roce 2017 byla realizována akce „Zpřístupnění budov veřejných služeb Zámečku Střelice, p.o.
spojené s bezbariérovou rekonstrukcí komunikačního prostranství“. Jednalo se o zhotovení nové
konstrukce komunikačních tras a ploch, přístupových chodníků a vstupů do budov, dále pak sladění
výšky povrchů se vstupy do jednotlivých budov o celkové ploše 2540 m2.
Z pohledu materiálně technických podmínek poskytované služby byla v roce 2017 zahájena akce
„Oprava střechy Hospodářské budovy – havarijní stav“. Jedná se o opravu střechy – výměnu střešní
krytiny vč. klempířských prvků. Dokončení opravy bude v roce 2018.
Kvalitu poskytované sociální služby pomohla zlepšit také výměna lůžek. Jednalo se o nákup 15ks
moderních polohovacích lůžek včetně příslušenství na oddělení 3 (uživatelé s vyšší mírou podpory).
V oblasti kvality poskytované služby přispívá k optimalizaci služby rozvoj netradičních forem
komunikace, proto 2017 pokračovala spolupráce s odbornicí na alternativní a augmentativní
komunikaci.
Z pohledu rozsahu poskytované péče byly v rámci optimalizace rozvoje služeb Zámečku Střelice
s ohledem na potřeby a poptávku uživatelů učiněny kroky k ukončení služby Denní stacionář. Tato
služba nebyla uživateli využívána dostatečně kapacitně a ukončení registrace této služby k 31.12.2017
umožní efektivněji zacílit personální a materiální kapacity do rozvoje Domova pro osoby se
zdravotním omezením a Týdenního stacionáře.
V roce 2017 pokračovaly kroky směřující k implementaci transformace prostřednictvím vypracování a
podání projektu „Příprava transformace a transformačního plánu Zámečku Střelice. Projekt byl
zařazen do výzvy Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a je realizován
ve spolupráci s Centrem podpory transformace, o.p.s.
Pozitivní reprezentace příspěvkové organizace:
Zámeček Střelice pořádá každoročně několik prodejních výstav výrobků uživatelů, ať už na akcích
pořádaných obcemi nebo na akcích pořádaných firmami, které mají zájem o podporu fungování
sociálních služeb. K prezentaci organizace na veřejnosti přispívá také pravidelná účast na sportovních
a kulturních akcích. Tyto akce mají nejen význam pro prezentaci organizace, ale jsou také významnou
součástí aktivizačních činností a významně přispívají k rozvoji sociálních kompetencí uživatelů.
Zámeček Střelice se také účastní veletrhu Rehaprotex.
Důležitou prezentací jsou také již tradiční akce jako je Zámecký ples, Zámecký den a aukce výrobků
uživatelů, která se koná v reprezentativních prostorách „Primátorských salónků“ Nové radnice v Brně.
Příjmy z mimorozpočtových zdrojů
„Zpřístupnění budov veřejných služeb Zámečku Střelice, p.o. spojené s bezbariérovou rekonstrukcí
komunikačního prostranství“. Akce byla zařazena do dotačního programu MPSV pro roky 2016-2020
„Rozvoj a obnova materiálně – technické základny sociálních služeb – 013 310“. Celkové náklady
akce činí 4 646 756,82 Kč, z toho jsou 3 485 218,- Kč z dotace MPSV a 1 161 538,82 Kč z rozpočtu
JMK.
Pokračovaly práce na projektu určeného k financování ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se
o akci „Zateplení budovy nového pavilonu Střelice“.
Celková výše finančních darů dosáhla v roce 2017 částku 127.513 Kč. Prostředky byly použity na
krytí nákladů na učební pomůcky, materiál do terapeutických dílen a sociální program pro klienty
(rekreační pobyty, ples, sportovní soutěže, společenské akce).
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I.2 Sociální a výchovná péče
Kapacita zařízení sociálních služeb
a) DOZP ……..……….100 míst
b) týdenní stacionář ……..9 míst
c) denní stacionář…...…...6 míst

(z toho 17 míst pro ženy a 83 míst pro muže)
(z toho 3 místa pro ženy a 6 míst pro muže)

Počet uživatelů ke konci sledovaného období – 113 uživatelů, z toho 12 nezletilých
DOZP – 100 uživatelů
týdenní stacionář – 9 uživatelů
denní stacionář – 4 uživatelé
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP):
počet uživatelů bydlících na oddělení č. 2, 5 :
počet uživatelů bydlících na oddělení č. 1, 3, 4, 6, 7
počet uživatelů bydlících v tréninkovém bydlení:
počet příjmů:
počet ukončení pobytu:
počet úmrtí:
Obložnost
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2017
Počet odmítnutých žádostí v roce 2017

26
69
5
6
1
3
99,21 %
4
3

Týdenní stacionář:
počet uživatelů:
počet příjmů:
počet ukončení pobytu:
počet úmrtí:
Obložnost
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2017
Počet odmítnutých žádostí v roce 2017

9
1
1
0
98,71 %
0
0

Denní stacionář:
Počet uživatelů:
Počet příjmů:
Počet ukončení pobytu:
Obložnost
Evidované žádosti neuspokojených žadatelů v roce 2017
Počet odmítnutých žádostí v roce 2017

do 6 let
7-12 let
13-18 let
19-26 let
27-65 let
66-75 let

DOZP
0
2
7
10
77
3

4
5
5
88,45 %
0
0

Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2017
týdenní stacionář
denní stacionář
0
0
1
0
2
0
0
0
6
4
0
0
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celkem
0
3
9
10
87
3

76-85 let
1
0
0
Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2017 –
DOZP – 41 let, týdenní stacionář – 27,4 let, denní stacionář – 40,3 let

1

Struktura uživatelů služby k 31. 12. 2017 podle stupně závislosti:

Stupeň
závislosti

celkem

Osoby
do 18
let

Osoby
nad 18
let

Celoroční pobyt

Týdenní pobyt

Denní pobyt

Do 18
let

Nad 18
let

Do 18
let

Nad 18
let

Do 18
let

Nad 18
let

I.

6

0

6

0

5

0

0

0

1

II.

22

0

22

0

19

0

3

0

0

III.

45

2

43

1

40

0

1

0

2

IV.

41

9

32

5

30

4

1

0

1

Celkem

114

11

103

6

94

4

5

0

4

Úroveň poskytovaných služeb
Ubytování – uživatelé jsou bydlí ve třech budovách – budova Zámečku s pěti podlažími a
administrativní budova se třemi podlažími. Od 1. 11. 2009 slouží rovněž byty v tréninkovém bydlení –
dále jen TRB, v Hospodářské budově – jedná se o 3 malometrážní byty pro 2 obyvatele každý.
V budově Zámečku jsou umístěna čtyři oddělení. Celková kapacita budovy zámečku je 57 míst, ke
konci sledovaného období zde bylo ubytováno 57 uživatelů, z toho 18 žen.
Členění pokojů dle počtu lůžek:
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj

celkem
6
12
1
6

I.odd.
2
4
0
0

II.odd.
2
2
0
2

III.odd.
2
4
1
1

V.odd.
0
2
0
3

Budova Zámečku je bezbariérová. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny, klienti mají k dispozici
lůžko, noční stolek a šatní skříň přímo na pokoji. Hygienický standard na I. a III. oddělení zajišťuje
centrální koupelna, která je vybavena vanou, sprchovými boxy a umyvadly. K dispozici jsou 4 WC.
Na II. oddělení a V. oddělení žijí uživatelé s vysokou mírou podpory. Bydlí zde uživatelé, kteří se
pohybují za pomoci kompenzačních pomůcek, kočárků a invalidních vozíků. Pokoje na těchto
odděleních jsou vybaveny elektricky polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, šatními
skříněmi a stolky. Hygienický standard každého oddělení je zajištěn centrální koupelnou, která je
vybavena vanou, mobilním koupacím lůžkem, 2 sprchovými boxy, toaletními židlemi a 4 WC. Na V.
oddělení je po celém patře zabudováno závěsné zařízení pro přemísťování imobilních klientů.
V administrativní budově (NP) jsou umístěna tři oddělení. Celková kapacita budovy je 46 míst.
Členění pokojů dle počtu lůžek:
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj

celkem
22
12

IV.odd.
13
4
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VI.odd.
9
3

VII.odd.
0
5

Jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje mají standardní vybavení, klienti mají k dispozici lůžko, noční
stolek, šatní skříň na pokoji. Na každém podlaží je kuchyňka standardně vybavena kuchyňskou linkou
a chladničkou. Každé oddělení má svoji společenskou místnost se sedací soupravou, stolky a televizí.
Hygienický standard na každém oddělení zajišťuje centrální koupelna, která je vybavena vanou,
sprchovými boxy, umyvadly a k dispozici jsou 4 WC.
Hospodářská budova
Tréninkové bydlení – jedná se o tři dvoulůžkové byty, které byly vybudovány v roce 2009 a slouží
jako příprava uživatelů pro vstup do chráněného bydlení. Celkem zde bydlí 6 uživatelů, z toho 2 ženy.
Sumarizace
Úroveň bydlení
počet
28
27
1
6

1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 lůžkový pokoj
Úhrada pobytu – platné pro rok 2017

obytná místnost s jedním obyvatelem
obytná místnost se dvěma obyvateli
obytná místnost se třemi obyvateli
obytná místnost se čtyřmi obyvateli
obytná místnost s pěti a více obyvateli
obytná místnost s pěti a více obyvateli s TV

160,- Kč/den
155,- Kč/den
145,- Kč/den
135,- Kč/den
130,- Kč/den
150,- Kč/den

Úhrada za ubytování byla v roce 2017 ve stejné výši jako v předešlých letech, naposledy došlo
k navýšení úhrady v roce 2014.
Stravování
Stravování uživatelů zajišťuje vlastní stravovací provoz. Jídelníček se sestavuje ve spolupráci
s vedoucí stravovací komise a je schvalován MUDr. Jeřábkovou. Strava se podává 5x denně podle
dietních požadavků uživatelů. Uživatelé II., V. a VII. oddělení jedí přímo na oddělení a částečně je
podávána strava na odděleni i uživatelům I. a III. oddělení. Ostatním uživatelům slouží jídelna
v budově Zámečku.
Úhrada za stravování
snídaně

dopolední
svačina

Oběd

odpolední
svačina

večeře

celkem

23

8

75

11

43

160

potraviny

11

4

40

7

19

81

režie

12

4

35

4

24

79

celkem

26

7

75

10

48

166

potraviny

13

3

40

6

23

85

režie

13

4

35

4

25

81

Druh stravy
Normální
z toho
Dieta:
bezmléčná,
mléčná,
šetřící
z toho
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druhá
večeře

CELKEM
Kč

Diabetická

celkem

24

7

75

10

44

10

170

potraviny

11

4

40

7

19

6

87

z toho

režie
13
3
30
3
25
4
83
Úhrada za stravování byla v roce 2017 ve stejné výši jako v předešlých letech, poslední navýšení
úhrad v roce 2014.
Zařízení dále náleží v případě celoročního pobytu uživatele plná výše přiznaného příspěvku na péči,
v případě týdenního pobytu 75 % přiznaného příspěvku.

Sociálně terapeutické, pedagogicko-aktivizační, vzdělávací činnosti, obslužné činnosti
Za realizaci výše uvedených činností odpovídá pedagogicko-aktivizační úsek, který pro tento
účel disponuje 54 pracovníky, z toho 12 pedagogickými pracovníky a 42 pracovníky
v sociálních službách.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Hlavním cílem sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je na základě
individuálních potřeb klienta zajistit poskytování potřebné míry podpory. Zohledňuje se nejen
míra a stupeň postižení, ale i přání a potřeby klientů. Rozvojem schopností, znalostí a
dovedností klientů pomáháme klientům k naplňování cílů. Jedním z hlavních cílů je omezení
závislosti na službě, které můžeme ovlivňovat podporou samostatnosti, soběstačnosti a
vytvářením vědomí o rozhodování, právech a v neposlední řadě vedení k odpovědnosti.
Všechny zmíněné skutečnosti jsou zohledňovány v individuálním plánování klienta a při
tvorbě jejich osobních cílů. V oblasti komunikace u klientů s řečovými vadami a problémy
s komunikací jsme pokročili na základě podpory odbornice na alternativní a augmentativní
komunikaci. V denním režimu jsou nabízeny aktivizační činnosti, které klienti mohou
využívat dle svého výběru (rozumová, smyslová, hudební, výtvarná, sportovní, drama-taneční
a socializační). Pro některé klienty jsou tyto aktivity náplní dne, u jiných, kteří pravidelně
navštěvují sociálně-terapeutické dílny, jsou spíše volno-časovou aktivitou. I tyto činnosti jsou
propojeny s plánováním průběhu sociální služby podle potřeb a přání uživatelů. Dalšími
činnostmi, které jsou součástí poskytované služby, je využívání služeb mimo domov (lékař,
nakupování, návštěvy kadeřnice), setkávání s kamarády, přáteli, udržování kontaktu s rodinou
a v neposlední řadě práce s riziky a předcházení rizikovým situacím. Nechybí nabídka
společenských akcí (koncerty, plesy, divadla, sportovní akce) ve Střelicích i v okolí. Velmi
oblíbené jsou také výlety a turistické akce do přírody ať již v okolí domova nebo ve
vybraných destinacích např. Pálava, Brněnská přehrada, apod. Velký zájem o výlety a
turistiku vedl pracovníky k rozhodnutí rozšířit nabídku volno-časových aktivit o turistický
kroužek, který poprvé zrealizovali turistickým výletem do Písku. Klienti mají možnost
uplatňovat své náboženské zaměření, navštěvují mše svaté v kapli sester Dominikánek, které
sousedí s domovem. Řádová sestra Imelda navštěvuje domov každý týden a provádí u
zájemců z řad klientů výuku náboženství.
Klienti využívající projekt sebeobhájství pod vedením Mgr. Michala Synka, se několikrát
zapojili do programu v hlavním městě, kde navštěvovali kulturní a sportovní aktivity, také se
zúčastnili setkání sebeobhájců v Café Práh v Brně.
Při spolupráci s místními a okolními školskými zařízeními jsme vstoupili do projektu
„Sbližujeme generace a aktivně stárneme v Jihomoravském kraji“. Zapojili se ZŠ Radostice
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pod vedením Mgr. Drahy Drábkové a MŠ Střelice pod vedením Zuzany Hlouškové. Děti ze
školy a školky navštěvovali v různých intervalech domov a společně prožívali den s klienty.
Spolupracovali v sociálně terapeutických dílnách, poznávali se a učili se spolu komunikovat
v drama-taneční aktivitě a v neposlední řadě si spolu zasoutěžili při sportovně poznávacím
dni. Navázali jsme přátelství a pokusili se o prolomení bariér, v této spolupráci budeme
nadále pokračovat.
U uživatelů s těžkým a hlubokým mentálním postižením byly využívány různé formy terapií
např. Bazální stimulace, orofaciální stimulace, fyzioterapie, canisterapie a také pobyt
v multisenzorické místnosti zvané snoezelen. Všechny tyto podpůrné terapie umožňují
zprostředkovat uživatelům podněty, které nemohou vzhledem k typu a povaze svého postižení
získávat z okolního prostředí sami. Proškolení pracovníci provádí bazální stimulaci přímo na
oddělení, při pobytu v multisensorické místnosti nabízí rozličné sluchové, hmatové, zrakové,
chuťové a další podněty. Canisterapii provádí externí pracovnice.
Povinnou školní docházku plníme prostřednictvím mateřské školy speciální, základní školy
speciální a praktické školy Ibsenka Brno. Odloučené pracoviště školy v domově navštěvovalo
ve školním roce 16/17 devět žáků, z nich jeden ukončil docházku a v letošním školním roce
17/18 navštěvuje třídu osm žáků z domova. Výuka probíhala dle individuálních plánů, které
vycházejí ze školního vzdělávacího programu.
Program „Tréninkové bydlení“
Již osmým rokem realizujeme v domově program tréninkového bydlení, kde ve třech
malometrážních bytech žije šest klientů. Učí se pod dohledem personálu běžným
dovednostem spojeným s provozem domácnosti, které zahrnují mimo jiné pracovní návyky,
manipulaci s penězi, zajištění nákupu, vaření, ale i naplňování a výběr volno-časových aktivit.
Klienti se touto cestou připravují na přechod do návazné služby chráněného bydlení. Všichni
tito klienti uplatnili své nácviky ve formě pracovního zařazení. Jedna klientka pracuje
v organizaci formou brigády a dostává měsíční plat. Zbývajících pět klientů v loňském roce
uzavřelo pracovní smlouvu na poloviční úvazek, na hlavní pracovní poměr s firmou
MYJÓMI, sdružení invalidů, se sídlem v Brně - Špitálky, kam denně dojíždějí sami
integrovanou dopravou. V této firmě vykonávají pozice pomocných pracovníků, balí
drogistické výrobky, skládají krabičky, sestavují výrobky ze součástek, apod. Za tuto práci
dostávají měsíční mzdu. Jeden z klientů dále navázal spolupráci se společností pro podporu
lidí s mentálním postižením sídlícím v Brně a ve spolupráci s paní Stejskalovou, vede jako
asistent kurz sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením. Spolupráce je nastavena
formou dohody a klient za ni dostává měsíční finanční odměnu.
Týdenní stacionář
Klienti služby týdenní stacionář využívají všechny výše uvedené služby a aktivity podobně
jako klienti služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Plánování průběhu sociální
služby probíhá s ohledem na jejich individuální možnosti a zaměřuje se na upevňování
získaných dovedností a návyků a rozvoj nových dovedností a kompetencí. Důraz je kladen
udržení a posilování kontaktu s rodinou a dalšími příbuznými či známými.
Klienti služby se zapojují do aktivit nabízených organizací, dle individuálního zájmu
navštěvují sociálně terapeutické dílny,zapojují se do aktivit v zahradě, v prádelně i v kuchyni.
Někteří pomáhají z vlastní vůle v provozu na oddělení. U uživatelů s těžkým a hlubokým
mentálním postižením jsou využívány podpůrné terapie stejně jako u uživatelů služby domov
pro osoby se zdravotním postižením.
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Denní stacionář
Služba denní stacionář prošla reorganizací, v lednu došlo k navýšení počtu míst z šesti na
deset. Vznikl nový program zaměřující se na samostatnost klienta ve službě i mimo ni. Klienti
se aktivně zapojovali do aktivit v domově i mimo ni. Využívali aktivizace sportovní, dramataneční, socializační.
Hlavním cílem aktivizačních činností byla podpora uživatelů v rozvoji schopností a běžných
dovednostech, které vedou k menší závislosti na službě a na pomoci druhé osoby.
Průběh sociální služby denní stacionář vychází z přání a individuálních plánů uživatelů i
zákonných zástupců.
Jednou z aktivizačních činností byly i sociálně terapeutické dílny, které se největší mírou
podíleli na naplnění programu DS. Klienti zde rozvíjeli kreativní myšlení a posilovali
dovednosti spojené s motorikou. V rámci programu DS se klienti také zapojili do příprav
vánoční aukce a dalších prodejních a prezentačních akcí zařízení. Během celého roku
navštěvovali taneční kroužek, v němž nastudovali taneční vystoupení, představili jej na
taneční soutěži v Košútech na Slovensku. V aktivizaci dramaterapie nacvičili představení
„Otesánek“, které slavilo úspěch na různých společenských akcích našeho zařízení. Dále se
účastnili hipoterapie, rekreačních pobytů v Čechách i u moře, a mnoha různých výletů.
Cestovali hromadnou dopravou za kulturními zážitky do blízkého Brna a učili se
společenskému kontaktu.
I když jsme navýšili počet míst, dlouhodobě nebyla sociální služba denní stacionář využívána
a proto byla po dohodě se zřizovatelem zrušena a to ke dni 31. 12. 2017.
Sociálně terapeutické dílny
V domově jsou zavedeny čtyři sociálně terapeutické dílny, které se zaměřují na rukodělné
oblasti a jedna dílny zahrada, která vede klienty k práci v přírodě a areálu domova. Sociálně
terapeutické dílny patří mezi oblíbené aktivity, které navštěvuje denně velký počet klientů.
Upevňují si zde pracovní návyky, potkávají se s kamarády. Mohou si vybrat mezi pobytem
v tkalcovské a šicí dílně, výrobně svíček a dílně na výrobu mýdel, košíkářské dílně,
keramické a výtvarné dílně. Pracovnice ve spolupráci s klíčovými pracovníky a týmem
pracovníků na jednotlivých odděleních přizpůsobují činnosti s ohledem na individuální
schopnosti a dovednosti klientů a respektují jejich volbu.
Své výrobky prezentují na různých prodejních, kulturních a společenských akcích. Výrobky
jsou součástí bohaté tomboly na plese zařízení. Každoročně klienti s pracovnicemi dílen
připravují aukci nejlepších výrobků, která se koná již tradičně v representačních salóncích
primátora města Brna. Výrobky mohou zakoupit i zaměstnanci, rodinní příslušníci a
návštěvníci domova, čímž podpoří chuť do další tvorby klientů.
Rozumová výchova
Do aktivit v rozumové výchově se zapojují klienti ze všech oddělení dle zájmu a potřeb
klienta. Činnosti probíhají buď ve skupinkách nebo individuálně. V rozumové výchově se
zaměřujeme na zachování stávajících dovedností a rozvíjíme znalostí a dovedností v mnoha
oblastech (paměť, pozornost, motorika, apod). Činnosti jsou propojeny s plánováním průběhu
sociální služby. Klienti hrají deskové, logické a didaktické hry, na počítači se učí vyhledávat
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různé informace, pomocí e-mailu a sociálních sítí udržují kontakt se svými blízkými a přáteli.
K dalším aktivitám patří nácvik sociálních a komunikačních dovedností. V rámci aktivizace je
také využívána multisenzorická místnost snoezelen.
Hipoterapie
Hipoterapie probíhala dvakrát týdně v Domašově u Brna, vždy v úterý a čtvrtek. Tuto
fakultativní činnost mohli využít uživatelé, kterým to dovoloval jejich zdravotní a tělesný
stav.
Canisterapie
Canisterapie je v domově prováděna extérní pracovnicí, která současně vykonává pozici
pedagoga mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno.
Na odloučeném pracovišti v domově je canisterapie součástí výuky. Pro ostatní klienty
probíhá canisterapie po dohodě s terapeutkou, minimálně však jedenkrát týdně dle předem
stanoveného rozpisu. Terapie probíhá kolektivní formou v kombinaci s individuální relaxací
se psy.
Multisensorická místnost Snoezelen
Zprostředkovává klientům s těžkým a hlubokým postižením netradiční smyslové podněty a
zkušenosti. Metoda je využívána u osob s poruchami chování, agresivitou, hyperaktivitou,
nebo u osob s poruchami autistického spektra. Podle toho, jaký cíl si pracovník pro pobyt ve
snoezelenu zvolí, slouží terapie ke zklidnění klienta, uvolnění napětí, navázání kontaktu nebo
naopak k podpoře aktivity u pasivnějších klientů. Klienti se mohou uvolnit při sledování
světelných efektů nebo při poslechu relaxační hudby. Před zrcadlem se mohou naučit vnímat
svoje vlastní tělo a díky různým pomůckám mohou získávat hmatové zkušenosti. S ohledem
na zdravotní stav využívá pracovnice k podpoře smyslů aromaterapii.
Pobyt ve Snoezelenu probíhal formou individuální nebo skupinové terapie s ohledem na
individuální potřeby a zdravotní stav klienta.
Hudební aktivizační činnost s prvky muzikoterapie
V rámci hudební aktivizační činnosti probíhají setkání klientů, kde formou poslechu a
reprodukce poznáváme různé hudební směry a nástroje. Klienti se učí hudbu vnímat, používat
ji jako nástroj ke zklidnění, nebo jako doprovod k tanci. Setkání jsou zaměřena tématicky
podle ročních období nebo svátků, jindy je věnována pozornost určitému žánru, zpěvákovi
nebo hudební skupině. Mezi velmi oblíbená patří setkání „na přání“, kdy si uživatelé vybírají
svoje oblíbené písničky a hudbu. Hudební aktivizace probíhá celoročně na odděleních, nebo
je využívána vybavená místnost „Muzikoterapie“, ve které je kromě hudebních nástrojů,
Orffova instrumentáře, djembe bubnů a tibetských misek také klavír.
Výtvarná aktivizační činnost
Výtvarné aktivity probíhají průběhem celého roku na odděleních, klienti se podílí na výzdobě
oddělení, výrobě přání dle svátků apod. V rámci výtvarného tvoření probíhají pravidelná
setkání, kdy se v klubovně zařízení sejdou uživatelé ze všech oddělení a sami nebo s pomocí
pracovníků malují, kreslí, modelují na dané téma, skládají si z papíru nebo vytvářejí koláže.
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V létě klienti již po několikáté malovali křídou na cyklostezce. Výrobky, výkresy a další
výtvarná díla si klienti vystavují na nástěnce v klubovně.
Sportovní aktivizační činnost
V rámci sportovní aktivizační činnosti se sportovci připravovali na tradiční sportovní klání
v jednotlivých disciplínách. Zúčastnili se fotbalových turnajů Seni cup v Havlíčkově Brodě a
turnaje v Kyjově. Pro sportovce s těžkým mentálním postižením byly připraveny sportovní
hry v areálu domova, kde se setkali klienti z blízkých i vzdáklených služeb stejného typu. Pro
sportovce s lehkým a středním mentálním postižením jsou již třicet let organizovány
sportovní hry v Zubří. Na pravidelných trénincích se uživatelé připravili také na turnaje ve
stolním tenise ve Zlíně, Břežanech, Kyjově a Víceměřicích.
V našem zařízení se konal desátý ročník turnaje v boccie pro závodníky z krajů
Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina. Tento turnaj se již tradičně chlubí velkým
počtem účastníků, jejichž počet se v průběhu let vyšplhal ke stovce.
Kromě soutěží a turnajů uživatelé v rámci aktivizace sportovali také „jen tak pro radost“,
nejen v domově, ale i na rekreačních pobytech. Hráli fotbal, stolní tenis, plavali v místním
bazénu a na koupališti ve Střelicích, zkoušeli svoje dovednosti v přehazované, basketbalu i ve
floorbalu.
Dramaterapeutická aktivizační činnost
V našem domově vznikl divadelní spolek KaJa. Jméno uskupení je složeno z počátečních
slabik jmen obou režisérek, které jsou současné aktivizátorkami. Klienti nacvičili hudebně
dramatické představení na motivy oblíbené pohádky Otesánek, které representovali
v mateřské škole v Pršticích, v Praze na integračním festivalu Slunce, kde v minulých letech
již úspěšně předvedli divadlo „Mrazík“ a tanečně hudební představení „Horká láska“.
Sociálně aktivizační činnost
Cílem této aktivizační činnosti je integrace klientů do společnosti, nácvik společenského
chování, podpora při komunikaci s vnějším prostředím. Klienti podnikají různé výlety do
blízkého či vzdálenějšího okolí, při kterých se za podpory pracovníků učí chování na
veřejnosti, společenskému vystupování, samostatnému nakupování, objednání jídla
v restauraci apod.
Spolupráce s okolními obcemi
Obec Střelice je opatrovníkem několika klientů. Každoročně se koná v prostorách místní
sokolovny tradiční ples Zámečku Střelice. Obec Střelice v zastoupení pana starosty nám
každoročně přispívá formou finančního daru a jsou v úzké spolupráci s organizací. Dále
dlouhodobě spolupracujeme s okolními obcemi Ostrovačice, Prštice, Radostice, Ořechov a
Chrlice. Přátelé z Ostrovačic nás každý rok zvou na kácení máje a vánoční besídku. Taneční
vystoupení dětí z Ostrovačic se stala tradiční součástí plesu Zámečku. Nově jsme navázali
spolupráci s obcí Oslavany, kde jsme presentovali naše zařízení na vánoční prodejní akci
v základní škole.
V representačních salóncích primátora města Brna se jako každý rok uskutečnila předvánoční
aukce výrobků sociálně terapeutických dílen a v prostorách KrÚ JMK se o velikonocích a
vánocích podílíme na propagaci krajských zařízení formou prodeje výrobků.
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Organizace volnočasových aktivit
Nabídka volnočasových aktivit je přizpůsobena přáním a potřebám uživatelů. Uživatelé
využívají pestré nabídky výletů, vycházek a rekreací, navštěvují sportovní a kulturní akce.

Uskutečněné akce v roce 2017
Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Název akce
Oslavy Nového roku
Tradiční ples Zámečku Střelice
Nákupy, návštěva kadeřnice
Koncert Duo Jamaha
Novoroční beseda s klienty v Jaroměřicích
Nákupy ošacení a obuvi, oběd v restauraci
Turnaj ve stolním tenise Kyjov
Výstava dinosaurů
Divadlo „Kolem světa s Čabíkem“
Nákupy v obchodním centru Campus - Brno
Návštěva hrobu příbuzného klienta, posezení v
cukrárně
Návštěva kamarádů v denním stacionáři
„Barevný svět“ v Třebíči
Nákupy ošacení
Návštěva tety klienta spojená s její oslavou
narozenin v Protivíně
Retro bál Chrlice
Křižanov, prohlídka domova Kamélie
Ples SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Olomouc
Vystoupení Mrazík v MŠ Střelice
Výstava orchidejí a tropických motýlů Brno
Výšlap na rozhlednu M. Musila v Ivančicích
Návštěva kadeřníka v Brně
Výlet do Hrotovic
Pepíkovský turnaj ve stolním tenise Víceměřice
Projížďka vlakem a poznávání města Jihlava
Mikulov a Mušovská jezera
Velikonoční jarmark JMK
Oslava 10. výročí otevření rozhledny V.
Menšíka na Hlíně
Velikonoční jarmark na JMK
Výlet do okolí Střelic
Koncert Heleny Vondráčkové Brno
IX. turnaj SPMP Brno – kuželky
Hipoterapie
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Oddělení
Všechna oddělení
Všechna oddělení
IV., VI., VII., III. oddělení
IV., VI. , V. oddělení
IV., VI. oddělení
VII., III. odd
IV., VI., TRB, oddělení
VII. oddělení
III. oddělení
VII. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI., III., VII. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
VII. oddělení
TRB
TRB a drama-taneční aktivizace
Sociálně terapeutické dílny
IV., VI. oddělení
III. oddělení
IV., VI. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
DS, IV., VI. oddělení
Sociálně terapeutické dílny, IV.,
VI. oddělení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
DS
VII. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
všichni

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Pouť na sv. Hostýně
Naučná stezka Rosice - Babice
Turistický oddíl – akce Písek
Výlet na veselý kopec – tradiční řemesla
Seni cup 2017 fotbalový turnaj
Jaroměřice prohlídka zámku a výlet do
chráněného bydlení Hrotovice
Výlet na hrad Veveří
Rekreace Březejc
Nákupy Brno
Tetčická pouť
Hipoterapie
Výlety po okolí
Oslavy Zámeckého dne
Rekreace v Březejci
Sportovní hry v Zubří
Pouť v Žarošicích
Kácení máje v Ostovačicích
Rekreace v Itálii

IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení

Fimfárum Olomouc
Hrotovice návštěva kamarádů
Výlet do Telče
Pohřeb kamaráda
Vystoupení drama a prohlídka ZOO Brno
Zámek Buchlovice
Hrotovice slavnostní otevření cukrárny
Sběr levandule Klentnice
ZOO Lešná

DS., IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
V. oddělení
DS, TRB
IV., VI. oddělení
TRB, DS, IV., VI. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
DS, TRB, VII., IV., VI., III., IV.,
VI. oddělení
všichni
IV., VI., VII., III. oddělení, TRB
V., VII. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
TRB, IV., VI. oddělení
III. oddělení
V. oddělení
TRB, DS, III, IV., VI. oddělení
všichni
IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení
VII. oddělení
IV., VI. oddělení
TRB
TRB

Hipoterapie
Rekreace Medlov
Výlet na brněnskou přehradu
Exkurze v DS Barevný svět Třebíč
Divadlo na Hlíně
ZOO Jihlava
Rybník Prštice
Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou
Hiporehabilitace
Stanový tábor nad lesem
Společné odpoledne v Třebíči
Rekreační pobyt v Březejci
Nákupy ošacení a potravin
Výlet do Vranovic u Brna
Vranov u Brna pobyt v letní škole pořádané
SPMP
Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
Hipoterapie
Nákupy v Brně
Výlet do Ivančic, Stříbský mlýn
Výlet do Staré Boleslavi
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I., IV., VI. oddělení
V. oddělení
IV., VI., VII. oddělení
Sociálně terapeutické dílny
Všichni
všichni
Všechna oddělení
I., II., oddělení
IV., VI., VII., III. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI., III. oddělení, TRB

IV., VI. oddělení, TRB
všichni
IV., VI., V. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení

Pouť v Žarošicích
Výlet na Hlínu, opékání buřtů
Rehaprotex – veletrh BVV Brno

Říjen

Listopad

Prosinec

Hipoterapie
Výlety po okolí
Turnaj v kopané Kyjov
Nákupy ošacení a obuvi
Návštěva hřbitova Brno
Podzimní arboretum Brno
Výlet do Třebíče
Košútský hudobný klúč
15ti leté výročí DS Anděl - Kelč
Exkurze DPS Zastávka, Terapeutická zahrada
Troskotovice – Velké Pavlovice, návštěva
rodičů
Protivín, návštěva rodinných příslušníků
Památka zesnulých
Integrovaný festival Slunce
Vystoupení „Mrazík“ v Chrlicích – Domov pro
zrakově postižené
Návštěva hrobu příbuzných
Oslava narozenin v Chráněném bydlení
Hrotovice
Pohřeb kamaráda
Nákupy potravin a ošacení, návštěva kavárny
Výlet do Bílovic nad Svitavou
Návštěva chráněných dílen v Jaroměřicích
Nákupy obuvi a ošacení
Návštěva vánočních trhů
Výstava výrobků z dílen v Ořechově
Mikulášská nadílka
Prodejní a presentační akce v ZŠ Oslavany
Tradiční AUKCE
Pomikulášská veselice
Prodejní a propagační akce JMK
Nákupy vánočních dárků
Vánoční koncert Kociánka
Vánoční besídka Ostrovačice
Štědrý den s nadílkou
Silvestrovské oslavy
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IV., VI. oddělení
IV., VI., V. oddělení
Sociálně terapeutické dílny,
TRB, DS, IV., VI., III., V., VII.
oddělení
všichni
všichni
IV., VI. oddělení
IV., VI., VII. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení, sociálně
terapeutické dílny
IV., VI. oddělení
IV., VI., III. oddělení, TRB, DS
IV., VI. oddělení
Sociálně terapeutické dílny
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
Všechna oddělení
V., IV., VI. oddělení, TRB
Drama-taneční aktivizace, TRB,
DS
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
V. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
VII. oddělení
II., IV., IV., V., VII. oddělení,
TRB, DS, sociálně terapeutické
dílny
Sociálně terapeutické dílny
Všechna oddělení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
TRB, IV., VI. oddělení
Sociálně terapeutické dílny
všichni
IV., IV. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
Všechna oddělení

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
Ošetřovatelská a rehabilitační péče o uživatele Zámečku Střelice je prováděna formou
ošetřovatelského procesu – registrovaná sestra naváže užší kontakt s uživatelem, poznává
nemocného nejen po stránce medicínské, ale i osobní a sociální.
Na základě zjištěných informací plánuje krátkodobé (při akutním onemocnění) a dlouhodobé
cíle ošetřovatelské péče ( uživatel s poruchou soběstačnosti ).
Vytvoří si ošetřovatelský plán,ošetřovatelskou anamnézu,medicínské listy,poukaz na
poskytnutí nehrazené ošetřovatelské a rehabilitační péče a souhlasy k poskytování informací o
zdravotním stavu .
Na realizaci cíle spolupracuje sestra s personálem v přímé péči a v co největší možné míře
zapojuje i samotného uživatele.
Zdravotní péče je zajišťována formou návštěvní služby praktických a odborných lékařů přímo
v zařízení a to:
-

praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jeřábková
ordinační hodiny: úterý od 14.00 – 17.00 hodin

-

dětská lékařka MUDr. M.Uhlířová
ordinační hodiny: čtvrtek 10.30 – 12.00 hodin

Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána
RZP.
Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři :
- psychiatr MUDr. E. Matoušková
- neurolog pro dospělé MUDr . Dagmar Fojtíková PhD
- stomatolog MDDr.Smíšková Zdenka
- sexuolog MUDr. H. Reguli
-

1x měsíčně
4x ročně
2 x ročně
4 x ročně

gynekologie MUDr.Machačová zdravotní středisko Střelice

K ostatním odborným lékařům jsou uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JM
Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky, poukazy na
ortopedické pomůcky, invalidní vozíky a jejich opravy předepisují odborní lékaři a schvalují
revizní lékaři ZP.
Odbornost 913 – poskytování a úhrada ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytovém
zařízení sociálních služeb- fakturujeme pouze převazy,odběry,plánované injekce dle ordinace
lékaře, péče o permanentní katétr,ošetření PEGu, klyzma. Podávání léků nám bylo zamítnuto
od konce roku 2013, je to nehrazená ošetřovatelská a rehabilitační péče.
Za rok 2017 jsme fakturovali pojišťovnám 52.395.- Kč,ale dostali jsme 28.709.-Kč. Bylo
nám vypočítáno od VZP 2.353.-Kč měsíční limit ( viz tabulka tržby – zdravotní pojišťovny).
Proto přehlašujeme klienty k ostatním pojišťovnám.
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Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních :
FN Ivančice – interní odd.

31 dní

FN Ivančice – LDN
FN Bohunice chirurgie

138 dní
44 dní

Černovice

14 dní

Při ošetřovatelské péči se dbá především na prevenci dekubitů, máme k dispozici
antidekubitní matrace a polohovací lůžka,která postupně vyměňujeme na všech odd.
V roce 2017 se vyskytli u dvou klientů dekubity, po hospitalizaci v nemocnici.
U jednoho klienta hrozila amputace DK, ale podařilo se nám dekubit vyléčit a tím zachránit
DK. Druhý dekubit se krásně zatahuje a věříme, že opět budeme mít úspěch v úplné vyhojení.
Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn z mobility.
Na tomto úseku pracuje:
fyzioterapeutka 2 hod./ týdně
registrovaná sestra
masérka.
V rámci rehabilitačního ošetřování provádíme :
-

kondiční cvičení
cvičení na míčích
polohování
nácvik chůze
cvičení na Terapi Maester
vertikulace
nácvik k soběstačnosti
aktivizace fyzická i psychická
cvičení na motomedu – aktivní, pasivní
horské slunko
inhalace, biotroplampy,solux
posilování horních končetin
masáže – masážní vanička na DKK
masážní lehátka, Sidekick,Vitec
vodoléčka
rehabilitační bazén
elektroléčba – magnetoterapie

Restriktivní opatření
V roce 2017 byla používána v našem zařízení 1 restriktivní opatření - Zákon č. 108/2006 Sb.
§ 89 - Opatření omezující pohyb osob.
V roce 2017 zemřeli 4 klienti.
Uzavřeli jsme smlouvu o využívání vzdělávacích pracovišť a o vzájemné spolupráci
s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů.
Od 1.8.2017 jsme akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání
„Všeobecná sestra – ošetřovatelská péče v psychiatrii“.
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Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních
službách
číslo kódu

VZP

ZP
VOZ ČPZ
ŠKO
ZPMV OZP P
P RBP DA

celkem

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních
pojišťoven v roce 2017

název kódu
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav.
péče, adm. činnost

6611

1 493

1 493

Ošetřovatelská intervence

6613

41 580

41 580

Komplex - odběr biolog. materiálu …
Aplikace léčebné terapie …
Příprava a aplikace ordinované infúzní
terapie …
Aplikace inhalační léčebné terapie,
oxygenoterapie

6621
6623

1 010
485

1 010
485

Péče o ránu
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm.
katetrů ...

6629

3 689

3 689

6631

772

772

Zavádění nasogastrické sondy
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr.
tech. ...

6633

0

6635

0

Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

6637

0

Ošetření stomií
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6
hod.
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době
prac. volna

6639

111

211

207

201

205

213

209

6625

0

6627

0

1 307

1 307

6645

0

6649

2 059

Celkem tržby od zdravotní pojišťovny

52 395

2 059
0

0

0

0

0

0

regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb

0

Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci

Počet zdravotnického
personálu:

52 395

52 395

0

0

0

0

0

0

5 RS ve službách,1 RS na rehabilitaci,vrchní sestra
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52 395

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
Organizační struktura v r. 2017

V průběhu roku 2017 neproběhla v zařízení organizační změna.
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ředitel
finanční účetní
účetní
technický pracovník
mzdový účetní, personalista
manažer kvality
ostatní

nutriční terapeut
fyzioterapeut
masér
ošetřovatel
sanitář
zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
vychovatel
pedagogičtí pracovníci celkem
pracovník v soc. službách - nepedagogická,
aktivizační činnost
pracovník v soc. službách - nepedagogická,
aktivizační činnost
pracracovník v soc. službách - přímá obslužná
péče
pracovník v soc. službách - asistenční služby
sociální pracovník
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách celkem
kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
vedoucí provozu
uklizečka
řidič
údržbář (zedník, elektrikádř, truhlář…)
skladník
vrátný
ostatní, výše neuvedení

přírůstky

12
10
8

1
1
1

9

1

THP celkem
všeobecná sestra
všeobecná sestra

změna počtu zaměstnanců

počet
zaměstnanců
(fyzický)

kategorie

platová
třída
k
1.1. 2017

změna třídy v
průběhu roku

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2017

4
9
10

10
11

úbytky

příloha OSV
průměrný
přepočtený stav
zaměstnanců
za celý rok

1
1
1
0
1
0
0
0

0

4

6
1

6
1

5

1

0
0
1
0
0

8
1
2
1
2
6

0

0

12
11
10
9
8

8
1
2
1
2
6

12

0

0

12

8

20

20

7

8

8

5

15

10

1

15
0
1
0

6

44
6

7
3
9
2

1
3
1
6

5
7

4
1

0

0

44
6
0
1
3
1
6
0
4
1
0
0

provozní zaměstnanci celkem

22

0

0

22

CELKEM zaměstnanci

90

0

0

90

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2017 nezměnil.
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Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období
počet
zaměstnanců

příloha OSV

struktura zaměstnanců

pracovníci
v sociálních
službách

A. služby sociální

průměrná
platová třída

průměrný plat

47,33

PSS - přímá obslužná péče

15,61

5,1

23572

PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační činnost

30,72

7,6

22812

1

10

34229

9,32

29079

1

5

24686

7

9,65

37185

9,75

44457

4,55

18622

6,87

24815

PSS - asistenční služby
PSS - koordinátor
PSS - pečovatelská činnost

sociální pracovník
B. služby pedagogické

11,38

vychovatelé

11,38

C. služby zdravotnické

8

zdravotničtí
zaměstnanci

sanitáři
maséři
ošetřovatelé
všeobecné sestry
nutriční terapeuti
fyzioterapeuti
D. ostatní

26,99

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci

4

zaměstnanci převážně manuálně pracující

22,99

PRŮMĚR celkem

x

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k porušení bezpečnosti práce.
V roce 2017 došlo v organizaci k pěti pracovním úrazům, všechny s následnou dočasnou
pracovní neschopností.
Pracovní neschopnost dle funkcí – počet kalendářních dnů a procento nemocnosti za
sledované období:
Zaměstnanci
THP
Pracovník v sociálních službách
Vychovatel
Dělník
Zdravotnický pracovník
Sociální pracovník
Celkem

Pracovní neschopnost
(kalendářní dny)
3
1495
321
990
34
0
2843

Procento nemocnosti
0,2
9,5
7,3
12,3
1,2
0
8,7

Za sledované období organizace vyplatila ze svého rozpočtu náhrady za pracovní neschopnost ve výši
Kč 138.069,-.
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Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

příloha OSV
údaje v Kč

Mzdové prostředky

rok 2016

rok 2017

rozdíl

1

a

b

b-a

platový tarif

14 486 825

16 946 194

2 459 369

406 150

422 711

16 561

skupina I.

166 222

159 151

-7 071

skupina II.

364 772

367 179

2 407

24 615

24 615

1 607 359

1 630 767

23 408

příplatek za noční práci

486 938

569 878

82 940

příplatky za soboty a neděle

883 049

990 930

107 881

příplatek za svátek *

458 277

516 152

57 875

0

45 219

45 219

549

0

-549

6 234

3 676

-2 558

2 109 725

2 725 904

616 179

38 000

44 500

6 500

3 080 900

3 594 124

513 224

příplatek za vedení

zvláštní příplatky

skupina III.
osobní příplatek

práce přesčas
příplatek za dělenou směnu
odměna za pracovní pohotovost
odměny mimořádné
odměny k životnímu výročí
náhrady platu
OON**

odstupné
DPP
DPČ

0

0

0

26 467

79 300

52 833

111 510

127 243

15 733

Celkem

24 232 977

28 247 543

4 014 566

Stanovený objem prostředků na platy

24 233 000

28 249 000

0

23

1 457

-4 014 566

91,75

92,00

0,25

0

1

1

0,00

0,00

0,00

92,00

97

4,50

rozdíl čerpání
krytí případného přečerpání mzdového limitu
stav k 1.1. příslušného roku

evidenční počet plánované zvýšení zaměstnanců
zaměstnanců

skutečné navýšení zaměstnanců

stav k 31.12.

Náhradní volno za práci ve svátek nelze poskytnout z důvodu navyšování hodin zastupujících pracovníků.
Zvláštní příplatek:

skupina I. - kuchaři, PSS, zdravotní sestry do 30.6.2017
skupina II. - PSS, vychovatelé, zdravotní sestry, masér, sociální pracovník
skupina III. - zdravotní sestry od 1.7.2017

DPČ - fyzioterapeut, canisterapie, zástupy za dlouhodobou nemoc PSS
DPP - augmentativní a alternativní komunikace, výpomoc 4 uživatelů v kuchyni, na zahradě a v prádelně
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příloha OSV

Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV č. 341/2017 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .
I.skupina - práce se zvýšenou
II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže
mírou neuropsychické zátěže nebo nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
jiným možným rizikem ohrožení
( rozpětí příplatku 600 až 2 500 Kč )
zdraví nebo života ( rozpětí
příplatku 400 až 1300 Kč )

nepřetržitý
režim

třísměnný
režim

ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé
ods.1. - Práce vykonávané střídavě
obslužné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby
ve dvousměnném, třísměnném
upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou
nebo nepřetržitém provozním
ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetř. Odd. pro
režimu
ošetřování osob s demencí

dvousměnný
režim

kategorie zaměstnanců

III. skupina - práce se značnou mírou
neuropsychické zátěže
a práce se zvýšeným rizikem ohrožení
života nebo zdraví
( rozpětí příplatku 1 000 až 5000 Kč )

bod 9 soustavné poskytování zdrav.
služeb
zdravotnickými
pracovníky
vykonávajícími nelékařské zdrav. povolání
bez odborného dohledu střídavě v
různých směnách v rámci třísměnného
ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé nebo nepřetržitého provozu v pobytových
obslužné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby zařízeních soc. služeb.
upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou
ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetř. Odd. pro
ošetřování osob s dem

vychovatel
zdravotní sestra
masér
pracovník v sociálních službách

kuchař
sociální pracovník

600
600
600
600

400

1000

400
600

Změna výše zvláštního příplatku během roku u zdravotních sester:
do 30.6.2017 - zvláštní příplatek pro I.skupinu - 400,od 1.7.2017 - zvláštní příplatek pro III. skupinu - 1.000,-

příloha OSV

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2017
funkce
ředitel
vedoucí provozního úseku
vedoucí pedag.-aktiviz.úseku
zástupce pedag.-aktiviz.ús.
vedoucí administrativního ús.
vrchní sestra
vedoucí stravovacího provozu
vedoucí úklidu
ved.od.s nejvyšší mírou podpory
vedoucí terapeutických dílen
vedoucí dívčího oddělení
ved.od.s vyšší mírou podp.
vedoucí odd.seniorů
ved.od.s omez.mobility
vedoucí mužského oddělení

stupeň
řízení
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

výše
příplatku
10200
7300
4500
4500
4000
3000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
1540
1500
1500
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%
31,71
28,93
13,26
14,63
17,22
9,48
10,14
10,47
5,95
5,10
5,95
5,95
5,00
5,24
5,24

počet
podřízených
91
23
54
53
5
7
5
5
7
6
7
5
5
6
10

§ 124 odst.4
ZP

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Výnosy
Přehled veškerých výnosů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah
ke schválenému rozpočtu je uveden v:
Příloha č.1.- Výnosy
Celkové tržby tvořené úhradami za pobyt klientů (strava, bydlení, příspěvek na péči, fakultativní
služby) ve výši 20.562 tis. Kč tvoří 30,50% celkových výnosů organizace.
Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 9.366 tis. Kč. Úhrady z příspěvku
na péči činily 11.156 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí 40 tis. Kč.
Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 743 tis. Kč se na celkových výnosech podílejí 1,36%.
Z toho úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím
zdravotních pojišťoven činily 52 tis. Kč (0,09 % celkových výnosů) a byly o 40,23 % nižší než
výnosy z roku 2016, tržby za prodej výrobků z pracovní terapie (153 tis. Kč, 0,28%), výnosy za
stravování a ubytování zaměstnanců (395 tis. Kč, 0,72 %), pronájem nebytových prostor, kotelen
včetně technologií (109 tis. Kč, 0,20%), praní prádla (3 tis. Kč, 0,01%), jiné ostatní tržby a výnosy (31
tis. Kč, 0,06%).
Ostatní výnosy ve výši 14 tis. Kč byl za divadelní vystoupení klientů, dopravu a kulis a rekvizit na
festivalu SLUNCE 2016 v Praze 7 tis. Kč, dále pak 7 tis. Kč za vratku silniční daně za rok 2016.
Z rezervního fondu – finanční prostředky z neúčelových darů byly čerpány ve výši 85 tis. Kč a to: na
tradiční ples uživatelů 28 tis. Kč, nákup dárků k narozeninám a vánoční dárky pro uživatele do 18-ti
let s ústavní výchovou 2 tis. Kč, rekreaci uživatelů v Březejci 12 tis. Kč, Zámecký den, kulturní a
hudební vystoupení pro uživatele 13 tis. Kč, sportovní soutěže a Hipoterapii 22 tis. Kč, nákup sirupů
do nápojového automatu pro uživatele 3 tis. Kč, materiál do terapeutických dílen 5 tis. Kč. Z
účelových finančních darů bylo čerpáno celkem 10 tis. Kč a to na rekreační pobyt v Itálii dvěma
uživatelům Zúčtování jmenovaných fondů v celkové výši 95 tis. Kč se na celkových výnosech
organizace podílelo 0,17 %.
V roce 2016 organizace obdržela pro klienty věcné dary ve výši 41 tis Kč, jednalo se o zdravotnický
materiál 7 tis. Kč, dva mixéry /1 tis. Kč, 20 tis. Kč/ a lednici Liebherr /13 tis. Kč/ celkem za 34 tis.
Kč.
Účelový příspěvek z prostředků MPSV na poskytování sociálních služeb byl ve sledovaném roce
prostřednictvím JMK poskytnut ve výši 18.035 tis. Kč. Z něj bylo vyčerpáno 17.722, tj. 32,33 %
celkových výnosů organizace. Celková výše účelové dotace nebyla vyčerpána z důvodu nenaplnění
kapacity Denního stacionáře.
Účelový příspěvek z prostředků JMK na poskytování sociálních služeb byl pro rok 2017 ve výši 5.090
Kč, čerpána byla ve výši 5.034 tis. Kč, tj. 9,18%. I tato účelové dotace nebyla vyčerpána z důvodu
nenaplnění kapacity Denního stacionáře.
Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 7.940 tis. Kč bez účelového určení
(tj.14,48% celkových výnosů organizace). Další účelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl
přiznán organizaci na údržbu svěřeného majetku /příkazní smlouva/ - areál Tomešova, Brno - ve výši
450 tis. Kč. Tato účelová dotace byla čerpána v plné výši, tj. 0,82% z celkových výnosů.
V polovině roku 2017 byl přiznán organizaci účelový příspěvek JMK na opravu střechy HB ve výši
3.000 tis. Kč. Vzhledem k pozdnímu započetí opravy střechy a následně nepříznivému počasí nebyly
oprava v roce 2017 dokončena a její dokončení se počítá začátkem roku 2018. Ve sledovaném roce
bylo vyčerpáno 2.283 tis. Kč.
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Účelová dotace JMK na nákup polohovacích lůžek ve výši 620 tis. Kč. Z důvodu pozdního ukončení
výběrového řízení a následně krátké doby pro objednání a výrobu polohovacích lůžek může být
dodávka realizována až v měsíci lednu 2018.
Z časového rozlišení transferů byla ve výnosech částka ve výši 79 tis. Kč tj. 0,14% z celkových
výnosů.

III.2. Náklady
Přehled veškerých nákladů organizace za uplynulé období, porovnání s předchozím obdobím a vztah
ke schválenému rozpočtu je uveden v:
Příloha č.2.- Náklady
Celkové náklady organizace ve výši 54.803 tis. Kč jsou vyšší o 9,90 % než v předchozím období.
Celkové materiálové náklady organizace ve výši 4.645 tis. Kč tvoří 8,48% celkových nákladů, podíl
na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím období. Největší podíl z
materiálových nákladů tvoří spotřeba potravin – cca 68,20 % (vč. materiálu do kávovaru Delikomat a
automatu BONO), hygienické potřeby a materiál na úklid – 14,30%, na drobný majetek – kuchyňské
nádobí – 0,26%. Další použití bylo následující: materiál na údržbu – 4,69 %, pohonné hmoty – 2,95
%, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky – 3,38 %, pomůcky na výchovu, sociální program a
osobní vybavení klientů – 2,63%, zdravotnický materiál - 0,47%, ostatní materiál – 3,12 %.
Celková částka za spotřebovanou energií (tj. elektrická energie, plyn - teplo, plyn – kuchyně, včetně
dodávky vody) byla ve výši 2.937 tis.Kč, tj. o 149 tis. Kč méně než v předcházejícím období, zaujímá
z celkových nákladů 5,36%. Částka za spotřebovaný plyn do kuchyněk je 65 tis.
Za stočné v areálu Brno, Tomešova byly náklady 67 tisíc Kč za 1730 m3, (38,66 Kč/m3).

2016
2017
Nárůst/
pokles v
%
Nárůst/
pokles v
m.j.

elektrická energie
spotřeba
v tis.
v m.j.
Kč Kč/MWh
268,77 MWh
792
2.947

Teplo
Spotřeba
v tis.
v m.j.
Kč
Kč/GJ
4.433 GJ 1 865 420,64

voda
spotřeba
v tis.
v m.j.
Kč Kč/m3
7 733 m3
344
44,50

268,58 MWh

4.268 GJ

1 683 394,38

7 636 m3

344

+ 9,03 - 3,72

- 9,76 - 6,24

- 1,25

0

+ 1,19

+ 266

- 182 -26,26

- 97

0

+ 0,53

863

- 0,07

+ 8,96

-0,19

+ 71

3.213

- 165

Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 4.379. tis.Kč, tj. 7,99 celkových nákladů
organizace.
Na údržbu a opravu budov bylo vynaloženo 3.194 tis. Kč z toho na areál Tomešova 394 tis. a areál
Zámečku 367 tis. Kč, oprava střechy HB 2.433 tis. Kč ( 150 tis. z vlastních zdrojů, 2.283 tis. Kč
účelová dotace JMK).
Částku 682 tis. Kč tvoří opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení z toho na běžné opravy a Opravy
praček, sušícího stroje, žehlícího lisu, šicích strojů na opravu prádla uživatelů v prádelně 56 tis. Kč,
kuchyňského zařízení 93 tis.Kč., ostatní (oprava telefonní ústředny; čerpadla – solární okruh, kotelna
K1, jezírko a kašna; výtahů Zámeček; ovládání hlavní brány, bazénové technologie; oprava dmychadla
ČOV, věžních hodin, akuvrtačky, křovinořezu, motorové pily, zametače; oprava prasklého žebra u
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45,03

kotle; oprava rozvaděče sloupové trafostanice; oprava el. polohovacího lůžka; myčky podložních mís,
zdvihací vany – vodoléčba, kazet k závěsnému zařízení..) 533 tis. Kč.
Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem 259 tis. Kč, jedná se o výtahy, bazén, telefonní
ústřednu, plynové, elektrické zařízení a instalace, požární prohlídky, hasící přístroje, komíny,
zdravotní přístroje a zařízení, hromosvodů.
Čistění čističky odpadních vod, kanalizace, odpadů a kotelny si vyžádaly a 107 tis. Kč.
Na opravy a údržbu aut bylo vynaloženo 61 tis. Kč z toho největší položka je za opravu automobilu
Mercedes 45 tis. Kč a Fabie 2 tis. Kč, Renault 13 tis. Kč a Ford 1 tis. Kč.
Na údržbu zahrad bylo vynaloženo 76 tis. Kč, z toho areál Tomešova 67 tis. Kč, areál Zámečku 9 tis.
Kč.
Z cestovného ve výši 58tis. Kč (tj. 0,11% z celkových nákladů) bylo použito na cestovné pracovníků
na školení, doprovod klientů na výlety v tuzemsku (37 tis. Kč); zahraničí (21 tis. Kč). Náklady na
reprezentaci byly čerpané ve výši 5 tis. Kč.
Aktivací majetku byly náklady sníženy o 5 tis. Kč (jednalo se vejce z vlastního chovu slepic) tj. –
0,01% z celkových nákladů.
Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 341 tis. Kč, tj. 0,62% z celkových nákladů (o 5 tis. Kč
méně proti předcházející období). Náklad na odvoz kalů z čističky odpadních vod, odvoz kuchyňských
zbytků a čištění kanalizace tlakovým strojem byl ve výši 78.474 Kč. Podrobnější informace o
množství a ceně dle jednotlivých tříděných druhů je uvedena v následujícím přehledu.
Množství

Druh odpadu
komunální
sklo
použité pleny
jedlé oleje a tuky
Objemný odpad

Kč/t

Kč

t
10,190
1,255
17,82
1,35
0,44

72.709
5.591
170.323
8.337
5.723

7.135
4.455
9.558
6.175
13.007

Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu. V oblasti
spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů 76 tis. Kč (tj. ve stejné výši jak v
předcházejícím období; 0,14% z celkových nákladů za rok 2017). Náklady na vzdělávání zaměstnanců
činily 107 tis. Kč, která byla využita na odborná školení sociálních pracovníků a pracovníků
ekonomického úseku, 0,19% z celkových nákladů. Náklady na softwarové odborné programátorské
práce a správa PC sítě si vyžádaly 343 tis. Kč (tj o 15 tis. Kč více proti roku 2016), 0,63% z celkových
nákladů. Za služby klientům a jejich doprovodu v rámci terapeutických programů bylo vynaloženo 98
tis. Kč, 0,18% z celkových nákladů.
Z ostatních služeb za poradenské (audit) a právní služby 27 tis. Kč, 0,05% z celkových nákladů.
V roce 2017 neprobíhalo žádné soudních řízení. Dále ostatní služby 92 tis.Kč - kopírování, parkovné,
ověřování dokumentů, zdobení vánočního stromku, služby bezpečnostního centra, deratizace,
desinfekce a desinsekce, realizace supervize - 0,17% z celkových nákladů.
Náklady na ostatní služby: poplatky z účtů, tiskové a knihařské služby (zhotovení kalendářů), poplatek
za rozhlas a televizi, revize BOZP, měření emisí STK, nájemné, DDNM do dolní hranice - byly ve
výši 198 tis. Kč, 0,36% z celkových nákladů.
Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní náklady
ve výši 28.247 tis. Kč se podílejí 51,54 % na celkových nákladech organizace, a to 50,91% platy
zaměstnanců, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 0,25% a 0,38 % ostatní osobní náklady.
Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 9.549 tis. Kč se podílejí 17,42 % na celkových
nákladech organizace.
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Náklady na zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy byly ve výši 110 tis.
Kč, tj. 0,20% celkových nákladů.
Náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly ve výši 2.372 tis. Kč, tj.
4,32% z celkových nákladů.
Podrobnější rozpis pořízeného drobného dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V.

Celkem
Kapacita (lůžka)
podíl v %
Celkové
Náklady v
Na lůžko a rok
Kč
na lůžko a měsíc

109
100
54 802 082
502 771
41 898

Celoroční
pobyt
100
91,74
49 921 279
499 213
41 601

Týdenní
stacionář
9
8,26
4 050 112
450 012
37 501

Denní
stacionář

830 691

Ostatní finanční náklady ve výši 109 tis. Kč (poplatky, kolky, soudní poplatky, pojistné platební karty,
pojištění služeb.auta Fabie (vlastnictví organizace) a Renault (výpůjčka), daň silniční, tj. 0,20%
z celkových nákladů.

III.3. Finanční majetek
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených u Komerční banky a.s., v pokladně i stav

Popis účtu
Běžný účet provozní
Účet Fondu kulturních a sociálních potřeb
Účet fondu investičního
Účet fondu rezervního
Transparentní účet – finanční neúčel. dary
Celkem finanční prostředky na bankovních účtech
Stav hotovosti na pokladnách
Stav cenin

Stav k
31.12.2017
5.002.125,11
226.027,86
744.388,49
279.201,70
14.257,00
6.251743,16
39.764,00
0,00

Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2017 činil 369.924,86 Kč.
Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2017 se uskutečnily převody
týkající se roku 2017 z účtu FKSP na provozní účet organizace (čerpání příspěvku na stravu
zaměstnanců za prosinec 2017 ve výši 10.110,- Kč, úhrady fa za čerpání fondu v roce 2017 za
vitamíny 16.090,- Kč, dar k životnímu jubileu 3.000,- Kč, úhrada fa za očkování proti klíšťové
encefalitidě 3.000,- Kč), z provozního účtu na účet FKSP (176.097,- Kč základní příděl do FKSP za
čtvrté čtvrtletí 2017).
Účetní stav Investičního fondu k 31. 12. 2017 činil 744.388,49 Kč.
Účet u banky a účetní stav Investičního fondu je ke konci sledovaného období shodný.
Účetní stav Rezervního fondu k 31. 12. 2017 byl 96.881,29 Kč.
Rozdíl mezi účtem RF a Transparentním účtem u banky (celkem 293.460,70 Kč) a účetním stavem RF
je v tom, že jsou zde finanční prostředky z Fondu odměn ve výši 148.822,- Kč a z Rezervního fondu
ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 65.846,41 Kč. Dále v měsíci lednu 2018 se uskutečnily
převody týkající se roku 2017 z rezervního účtu na provozní účet organizace (čerpání finančních
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prostředků z neúčelových darů ve výši 1.909 Kč – vánoční dárky pro uživatele do 18-ti let s nařízenou
ústavní výchovou) a převodem z provozního účtu na účet Rezervního fondu ve výši 20.000,- Kč –
finanční neúčelový dar od firmy Rostra s.r.o., smlouva č. 790/17, který byl připsán na provozní účet
dne 29.12.2017 (d.č. 200248) a v roce 2017 nebyl převeden na účet Rezervního fondu, kde jsou
vedeny všechny finanční dary.
Depozita
Finanční hodnoty uživatelů svěřené do úschovy organizaci jsou uloženy se souhlasem opatrovníka na
společném běžném účtu depozit klientů. Větší část finančních prostředků klientů je uložena na
spořícím účtu s výhodnějším úročením. Celkový finanční stav fondu depozit ke konci sledovaného
období byl ve výši 6.164 tis. Kč (hotovost na běžném depozitním účtu 1.149 tis. Kč, na spořícím účtu
klientů 4.941 tis. Kč, v depozitní pokladně 23 tis. Kč, pohledávka 51 tis. Kč) podléhá inventarizaci a
odpovídá stavu vedenému v podrozvahové evidenci.

III.4. Pohledávky a závazky
Organizace eviduje k 31.12.2017 pohledávky v celkové výši 448 tis. Kč, pohledávky za odběrateli 3
tis. Kč, pohledávky za ošetřovné a důchodci činí 443 tis. Kč a pohledávka za zaměstnanci 2 tis. Kč.
Veškeré pohledávky jsou před splatností.
Organizace eviduje k 31.12.2017 závazky v celkové výši 4.519 tis Kč. Za dodavateli činí závazky
částku 417 tis Kč. Závazky za institucemi soc. zabezpečení 926 tis. Kč, daních z příjmů ze závislé
činnosti – mzdy zaměstnanců 391 tis. Kč, zdravotními pojišťovnami z titulu odvodu z mezd 397 tis.
Kč a na jiných závazcích 2.388 tis. Kč (především mzdy za 12/2016 na BU a výplata v hotovosti
zaměstnanců 2.237 tis. Kč).

III.5. Dotace a příspěvky
V roce 2017 naše organizace obdržela z JMK:
Poskytovatel
dotace/příspě
vku
JMK

JMK

JMK

JMK

JMK
JMK
JMK

Účel dotace/příspěvku I/P Poskytnutá Vyčerpaná
částka
v částka v Kč
Kč
Dofinancování
P 18.035.100 17.722.600
sociálních služeb dle
§101a zákona 108 /
2006
Dofinancování
P 5.089.800
5.034.058
sociálních služeb dle
§105 zákona 108 /
2006
Správa svěřeného
P
450.000
450.000
majetku – údržba
areálu Tomešova –
příkazní smlouva
Oprava střechy HB
P 3.000.000 2.282.798,40

Nákup polohovacích
lůžek
Neúčelový příspěvek
na provoz
Výměna 2 ks

P

620.000

580.326,04

P

7.940.000

7.940.000

I

1.000.000

722.306,40
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Komentář
312.500 Kč – nevyčerpaná
částka z důvodu nenaplnění
kapacity Denního stacionáře
55.742 Kč – nevyčerpaná
částka z důvodu nenaplnění
kapacity Denního stacionáře

Oprava nebyla dokončena
v roce 2017 z důvodu
nepříznivého počastí. Oprava
bude pokračovat v roce 2018
Polohovací lůžka budou
dodány v měsíci lednu 2018
Zůstatek 277.693,60 Kč.

JMK
JMK
JMK

zásobníků TUV
Nákup sporáku
Nákup pečící pánve
Nákup varného kotle

I
I
I

120.000
120.000
300.000

111.697
118.300
256.983

Zůstatek 8.303,- Kč.
Zůstatek 1.700,- Kč
Zůstatek 43.017,- Kč.

Celkový zůstatek z investičních dotací je 330.713,60 Kč bude vrácen na účet JMK.
Zůstatek z dotací na financování sociálních služeb dle § 101a ve výši 312.500,- Kč a dle § 105 ve výši
55.742,- Kč byl vrácen na účet JMK 24.1.2018.

III.6. Investice
V roce 2017 naše organizace vytvořila investiční fond z odpisů ve výši 2.293 tis. Kč. V této částce
není započítána tvorba fondu z časového rozlišení investičních transferů v celkové výši 79 tis. Kč. To
znamená, že všechny investiční zdroje jsou kryté. Z vytvořených odpisů jsme dle nařízení Rady JMK
odvedli z našich investičních zdrojů 1.750 tis.Kč do Investičního fondu JMK. Na investice po rok
2017 zůstala částka 543 tis. Kč s nimi bylo počítáno na investice.

V roce 2017 jsme obdrželi investiční dotace na nákup pečící pánve (120 tis. Kč), varného
kotle (300 tis. Kč), sporáku (120 tis. Kč), výměnu tlakových nádob – zásobník TUV (1.000
tis. Kč). Z vlastních zdrojů bylo financováno: vakový zvedák vč. příslušenství (108 tis. Kč),
MOTOmed viva 2 (148 tis. Kč), sprchový vozík ( 122 tis. Kč), projektová dokumentace na
interiérové úpravy (129 tis.Kč).
Všechny investiční akce plánované na rok 2017 byly ukončeny do konce roku.
Nedokončený dlouhodobý majetek
PD – vnitřní komunikace
042.611 v areálu
PD – stavební úprava
042.621 parku
Elektrický sporák
042.518 s elektrickou troubou
042.517 Elektrická pečící pánev
042.516 Varný kotel
042.515 MOTOmed viva2
042.514 Sprchový vozík
Vakový zvedák Maxi
042.501 Lite
PD – oprava střešní
042.215 krytiny HB
PD a audit –zateplení
obvodového pláště a
042.217 výměnu oken NP
042.218 Výměna zásobníků TUV
042.219 PD – interiérové úpravy
CELKEM

Stav k
1.1.2017

Přírůstky

Stav k
31.12.2017

Zařazení

172.200

0

0

172.200

26.400

0

0

26.400

0
0
0
0
0

111.697
118.300
256.983
148.208
121.486

111.697
118.300
256.983
148.208
121.486

0
0
0
0
0

0

108.357

108.357

0

149.992

0

149.992

0

209.360
21.456
0
722.306,40
485.928
128.885
1.043.880 1.737.678,40

0
722.306,40
0
1.737.329,40

230.816
0
614.813
1.044.229

IV. Autoprovoz
Organizace využívá pro dopravu osob a provozní potřeby osobní automobil Ford Focus 1,6, r. v. 2014,
Škodu Fabii 1,2, r. v. 2003, mikrobus Mercedes Benz 313 CD, r. v. 2002 a sociální automobil Renault
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Master, r. v. 2014. Pro přepravu nákladů, údržbu komunikací a areálu je využíván malotraktor Cabrio
36 HP. U uvedených vozidel byly prováděny pravidelné servisní prohlídky vč. diagnostiky a výměny
provozních náplní a filtrů. Nákladnější oprava ve výši 24 200,- Kč byla provedena pouze u vozidla
Mercedes 313 – výměna rozvodů vč. příslušenství po ujetí více než 200 000 km. Na tomto vozidle
byla řešena PU – poškození pravých zadních dveří. Celková cena výměny dveří, vč. karosářské práce
a laku byla 28 940,- Kč, z toho pojišťovna zaplatila 23 940,- Kč. Technické parametry vozidel,
náklady na provoz a využití jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Průměrná
spotřeba
dle TP
l /100 km
Mercedes - Benz
313cdi kb/35
Renault Master

Ujeté
kilometry
km/rok

Spotřeba za rok
2017
l / rok

Kč / rok

Skutečná spotřeba
l /100 km

Kč/km

Kč / l

11,7

5880

681,5

20 100,9

11,50

3,41

29,49

8,7

9887

1 033,9

30 238,0

10,45

2,76

30,36

Škoda Fabia 1,2

7,9

8830

582,4

17 248,3

6,59

1,95

29,61

Ford Focus 1,6

8,3

10316

722,9

22 394,1

7,01

2,17

30,97

V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
Přehled o stavu, přírůstcích i úbytcích nedokončeného dlouhodobého majetku jsou uvedeny v bodě III.
6 Investice. Přehled jednotlivých kategorií majetku, stavy k počátku a konci sledovaného období, jsou
uvedeny v následujících přehledech. Organizace nemá v evidenci dlouhodobý nehmotný majetek.

Hospodaření s majetkem k 31. 12. 2017
Dlouhodobý majetek

Stav
k 1.1.2017

021 201 Budovy, haly
021 601 Stavby
Účet 021 –Budovy, stavby
022 101 Energetické
022 401 Ostatní
022 301 Kancelářské
022 011 Dopravní
022 701 Zdravotnické, ostatní
022 201 Inventář FKSP
022 901 Inventář z darů
Účet 022- Samost. movité věci
Účet 025 101 - Trvalé porosty
Účet 031 - Pozemky

159 264 135,76
18 012 317,77
177 276 453,53
3 447 565,64
4 356 526,94
813 232,40
2 653 511,60
2 649 179,10
42 372,00
66 550,00
14 028 937,68
32 246,00
12 239 436,59
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Přírůstky
majetku

Úbytky
majetku

Stav
k 31.12.2017

722 306,400
0,00 159 986 442,16
0,00
0,00 18 012 317,77
722 306,40
0,00 177 998 759,93
0,00
0,00
3 447 565,64
486 980,00 193 662,50
4 649 844,44
0,00
0,00
813 232,40
0,00
0,00
2 653 511,60
378 051,00 82 950,00
2 944 280,10
0,00
0,00
42 372,00
0,00
0,00
66 550,00
865 031,00 276 612,50 14 617 356,18
0,00
0,00
32 246,00
0,00
0,00 12 239 436,59

V uplynulém období byl do užívání zařazen následující dlouhodobý majetek:
021 201 Budovy:
Technické zhodnocení – Výměna 2 ks zásobníku TUV – budova Zámeček. Pořizovací cena
722.306,40 Kč – investiční dotace JMK.
022 401:
Varný kotel elektrický 2x85 l. Pořizovací cena 256.983,- Kč – investiční dotace JMK
(havarijní fond).
Plynový sporák SPE 40 s elektrickou troubou. Pořizovací cena 111.697,- Kč – investiční
dotace JMK (havarijní fond).
Pečící pánev 50 l. Pořizovací cena 118.300,- Kč – investiční dotace JMK (havarijní fond).

022 701:
Vakový zvedák Maxi Lite včetně příslušenství. Pořizovací cena 108.357,- Kč – z vlastních
investičních zdrojů.
MOTOmed viva2 -. Pořizovací cena 148.208,- Kč – z vlastních investičních zdrojů.
Sprchový vozík BASIC. Pořizovací cena 121.486,- Kč – z vlastních investičních zdrojů.

V uplynulém období byl vyřazen následující dlouhodobý majetek:
022 401:
Varný kotel KE 15 s ručním sklápěním v pořizovací hodnotě 52.784,-. Rok výroby 1998 –
oprava nerentabilní.
Varný kotel KE 15 s ručním sklápěním v pořizovací hodnotě 42.700,-. Rok výroby 1998 –
oprava nerentabilní.
Elektrická smažící pánev PE 13 v pořizovací hodnotě 52.605,-. Rok výroby 1999 –
v havarijním stavu, oprava nerentabilní.
Sporák elektrický SE 40A v pořizovací hodnotě 45.573,50. Rok výroby 2000 – v havarijním
stavu, oprava nerentabilní.
022 701:
Sprchové lehátko v hodnotě 82.950,- Kč. Vysoký stupeň opotřebení, nesplňovalo podmínky
bezpečného provozu.
V kategorii drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč :
Zdravotní úsek - byla pořízena tiskárna v hodnotě 2.445,- Kč, mobilní telefon Samsung za
2.999,- Kč, na rehabilitaci masážní křeslo v hodnotě 6.047,- Kč.
Výchovný úsek - byla pořízena tiskárna v hodnotě 2.445,- Kč, tavící zařízení do dílny svíček
za 5.400,- Kč, pračka CANDY za 7.677,- Kč, skříňky do koupelny v celkové hodnotě
49.500,- Kč, 5 sprchových židlí v celkové ceně 6.495,- Kč, myčka na nádobí BOSCH
v hodnotě 8.990,- Kč, externí disk k počítači do keramické dílny za 1.789,- Kč, tiskárna
EPSON za 3.330,- Kč, vlastní výrobou v dílně Zámečku byt pořízen stůl venkovní za 4.675,Kč, a nástavec na skříň za 4.978,- Kč, 6 jídelních židlí a pohovka za 15.193,- Kč, 3 skříně
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v celkové ceně 15.220,- Kč, sušák na prádlo venkovní za 1.290,- Kč, varná konvice za 1.003,Kč, myčka na nádobí AEG za 11.990,- Kč, 38 ks židlí do dílen v celkové ceně 80.153,40 Kč,
15 evakuačních podložek v celkové hodnotě 24.140,- Kč a 15 lůžek MOVITA, 15 matrací a 2
stolky v celkové hodnotě 592.910,08 Kč.
Provozní úsek (údržba, úklid, prádelna, zahrada a stravovací úsek) - byla zakoupen šicí
stroj v hodnotě 8.859,- Kč, externí harddisk za 1.678,- Kč, 2 termosy nerez za 12.387,- Kč,
počítač a Windows 7 v celkové ceně 24.785,- Kč, tiskárna za 1.177,- Kč,, záložní zařízení pro
všechny PC v hodnotě 14.059,- Kč, party stan za 3.350,- Kč, 2 barely na vodu za 2.800,- Kč,
odpadkový koš kuřácký za 2.099,- Kč.
Ekonomický úsek a vedení - byl zakoupen štítkovač DYMO za 958,- Kč, 2 počítače a 2
Windows 7 v celkové 26.966,- Kč, tiskárna v hodnotě 10.199,- Kč.
Z Darů byla pořízena lednice Liebherr v hodnotě 12.999,- Kč,- Kč, do stravovacího provozu
tyčový mixér v hodnotě 19.844,- Kč.
Z důvodu opotřebení či zničení byly z evidence drobného majetku vyřazeny:
Myčky na nádobí, tiskárny, varná konvice, postele, přikrývky, polštáře, matrace, skříně, psací
stroj, sedačky do sprchy, sporák elektrický, židle, pohovka, křesla klozetová, konferenční
stolek a šicí stroj v celkové hodnotě 207 117,90 Kč
Veškerý nový majetek je veden v evidenci a inventarizován, o vyřazení majetku rozhoduje
likvidační komise, na základě jejího rozhodnutí je sepsán vyřazovací protokol a po vyřazení je
majetek zlikvidován specializovanými firmami nebo vlastními silami.
Podrobný přehled drobného dlouhodobého majetku v evidenci:
Drobný dlouhodobý majetek Stav k 1.1.2017
028101 Nábytek
5 703 308,16
028201 Kuchyňské
971 270,70
028601 Ostatní
3 422 188,76
028603 Vlastní
1 141 780,20
028501 Výzva 87
13 999,00
Celkem DDHM
11 252 546,82
018
121 896,20
Evidovaný majetek –
podrozvaha
902 101 Nábytek
902 201 Kuchyňské
902 301 Textil
902 601 Ostatní
902 603 Vlastní

Stav k 1.1.2017
1 431 009,77
170 764,67
177 486,30
787 016,43
170 183,30
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Přírůstky
78 766,00
66 210,00
88 818,00
9 653,00
0,00
243 447,00
0,00

Přírůstky
93 842,40
1 003,00
0,00
43 820,00
0,00

Vyřazení
66 787,40
32 596,50
33 482,00
20 000,00
0,00
152 865,90
0,00

Stav k
31.12.2017
5 715 286,76
1 004 884,20
3 477 524,76
1 131 433,20
13 999,00
11 343 127,92
121 896,20

Vyřazení
25 903,00
1 002,00
6 384,00
20 963,00
0,00

Stav
k 31.12.2017
1 498 949,17
170 765,67
171 102,30
809 873,43
170 183,30

902 901 Pronájem
Celkem
901 101 Software

0,00
2 736 460,47
127 715,30

534 732,00
673 397,40
15 907,00

0,00
54 252,00
0,00

534 732,00
3 355 605,87
143 622,30

1. S akciovou společností Erding je uzavřena smlouva na pronájem plynových kotelen a
technologického zařízení za roční nájem 100 000,- Kč.
2. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor pro potřeby učebny je uzavřena s Mateřskou
školou speciální, Základní školou speciální a Praktickou školou, Brno, Ibsenova 1 za
roční nájem jedné místnosti 6 120,- Kč.
3. Dodatek č. 3 o výpůjčce nebytových prostor ze dne 23. 2. 2007 uzavřený ke Smlouvě
o výpůjčce nebytových prostor s Mateřskou školou speciální, Základní školou
speciální a Praktickou školou, Brno, Ibsenova 1.
4. Pachtovní smlouva o dočasném užívání části pozemku p.č. 5784 o výměře 5000 m2
k pěstování plodin významných pro chov včelstev v regionu ze dne 25. 5. 2016
uzavřená s panem Zbyňkem Štuklem, bytem Střelice 119, 664 47 Střelice za roční
nájem a daň z nemovitosti, prodloužena Dodatkem č. 1 ze dne 31. 5. 2017 s platností
od 1.6.2017 do 1.6.2018.
5. Smlouva s firmou Delikomat za umístění automatu na nápoje na roční nájem 1 000,-

Kč.
Přehled uzavřených nájemních smluv s jiným vlastníkem majetku:
S firmou Linde Gas, a.s. Praha jsou uzavřeny 2 smlouvy o dlouhodobém pronájmu 3 lahví na stlačené
plyny ze dne 5. 10. 2017 na rok 2017 - 2019 na 5.670,- Kč/ks.
Od roku 2015 řešila organizace s pojišťovnou a policií ČR neustálé krádeže kovových materiálů a
kabelů v areálu Tomešova Brno. Škoda zatím nebyla vyčíslena, PU nebyla do konce roku 2017
ukončena.

VI. PENĚŽNÍ FONDY
Přehled obdržených finančních darů v roce 2017:

Datum
27.1.
27.1.
13.4.
13.4.
29.5.
2.6.
20.6.
17. 7.
24. 8.
5. 9.

Dárce
Výtěžek z tomboly – ples
Dobrovolné příspěvky - ples
Mgr. Pavel Havelka, Teyschlova 31, 635 00 Brno
Obec Střelice, nám. Svobody 1/111, 66447 Střelice
IČO: 00282618
Dobrovolné příspěvky – Zámecký den
Perfect Distribution a.s. U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO: 47675934
Městys Ostrovačice, Náměstí Viléma Mrštíka 5, 664 81
Ostrovačice, IČO: 377155
GreenMech, s.r.o., 691 08 Bořetice 9, IČO: 26239213
AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno
IČO: 25358014
ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno-Líšeň,
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Kč
12.640,00
5.946,00
8.000,00
4.000,00
4.677,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
1.500,00

15. 9.
5.12.
23.12.
29.12.
29.12.

IČO: 25512455
Mgr. Pavel Havelka, Teyschlova 31, 635 00 Brno
Ing Pavel Klapal, Domky 591, 664 84 Zastávka
Radek Malčic, Jar. Svobody 787/10, 664 47 Střelice
ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno, IČO 26223511
Odovik, s.r.o., K Myslivně 6, Střelice 66447
IČ 029 37 867
Dobrovolné příspěvky od neznámých dárců na
transparentní účet
Celkem

1.000,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
1.750,00
127 513,00

Přehled obdržených věcných darů v roce 2017:

Datum
22.3.

Dárce
Mgr. Martin Bartoš, Lovčičky 269, 683 54 Otnice

21.4.

Perfect Distribution a.s. U Spalovny 4582/17, 796 01
Prostějov, IČO: 47675934
Pharmawell, a.s., Hlinky 48/122, 60300 Brno,
IČO: 28281292
UNIREG, s.r.o., Roosevelttova 584/9, 602 00 Brno
IČO: 49450603
Jan Jakubec, Cukrovarská 792, 667 01 Židlochovice

23.6.
21. 12.

Věcný dar – hodnota
Smoothie mixér
799,- Kč
Zdravotní materiál
4.940,17 Kč
Zdravotní materiál
2.400,- Kč
Tyčový mixér
19.844,- Kč
Lednice Liebherr
12.999,- Kč

Finanční dary byly použity na krytí nákladů na učební pomůcky, materiál do terapeutických dílen a
sociální program pro klienty (rekreace, ples, turnaje, sportovní soutěže, společenské akce, hipoterapie
a canisterapie.
Příloha č. 5 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2017
Podrobnější informace k dlouhodobému majetku pořízenému z fondu investičního jsou uvedeny
v části III. 6 Investice, v části V. Majetek a použití finančních prostředků na opravy je zdůvodněno
v části III. 2 Náklady.

Počáteční zůstatek investičního fondu činil k 1.1.2017 byl 508 tis. Kč. Účetní odpisy roku
2017 tvořily příjem fondu ve výši 2 293 tis. Kč.
Zřizovatel poskytl v roce 2017 investiční dotaci v celkové výši 1.540 tis. Kč: nákup pečící
pánve (120 tis. Kč), nákup sporáku (120 tis. Kč), na nákup varného kotle (300 tis. Kč),
výměnu 2 ks zásobníků TUV - tlakových nádob (1.000 tis. Kč).
Počáteční stav fondu rezervního činil 64 tis. Kč jen z finančních darů. V průběhu roku díky štědrosti
dárců přibylo 128 tis. Kč (viz. tabulka přehled přijatých darů). Příděl z výsledku hospodaření
předchozího období nebyl žádný. V průběhu roku byly do provozu zúčtovány dary ve výši 95 tis. Kč,
které byly použity následovně: nákup vánočních a narozeninových dárků pro uživatele s nařízenou
ústavní výchovou, nájem sálu pro konání tradičního plesu uživatelů a výtvarné pomůcky do
terapeutických dílen, sportovní hry Boccia, hudební vystoupení, zahraniční a domácí rekreaci pro
uživatele, hipoterapii. Zůstatek k 31. 12. 2017 je 97 tis. Kč.
Z fondu odměn nebylo v roce 2017 čerpáno, zůstatek k 31. 12. 2017 je 149 tis. Kč.
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Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen i čerpán v souladu s plánem na rok 2017. Počáteční
stav fondu byl 165 tis. Kč a 565 tis. Kč byl základní příděl do fondu.

V roce 2017 bylo z fondu kulturních a sociálních potřeb čerpáno v celkové výši 360 tis. Kč. Z
toho příspěvek na stravování zaměstnanců 148 tis. Kč, 167 tis. Kč na rekreaci a vitamíny, na
dary k životním a pracovním výročím byl o použito 45 tis. Kč. Zůstatek fondu je ve výši 370
tis. Kč.
Všechny výše uvedené peněžní fondy organizace jsou finančně kryty.
Fond ze zlepšeného výsledku hospodaření měl k 1.1.2017 počáteční stav 1.343 tis. Kč . Ten
představoval nemovitost /dům v Jaroměřicích), kterou organizace získala z dědictví po paní
Doležalové. Hodnota fondu byla příjem z dědictví (2.864.429,79 Kč) snížený o závazky plynoucí
z dědictví (81.583,40 – dluhy a 1.400.000 – dědický podíl nezletilých synů paní Doležalové) tj.
1.382.846,39 Kč. Tato částka významně ovlivnila výsledek hospodaření v roce 2014. Závazek
k nezletilým synům paní Doležalové (Jiřímu a Radkovi Doležalovým – uživatelům Zámečku Střelice)
byl kryt z příjmu za prodanou nemovitost (dům v Jaroměřicích), která byla prodána v 2016
prostřednictvím realitní kanceláře za 1.650 tis. Kč. Ztráta z prodeje domu byla kryta v roce 2017
z tohoto fondu. Zůstatek fondu ve výši 66 tis. Kč je finančně kryt.
Více informací je uvedeno v části III. 3. Finanční majetek.

VII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Inventarizace v organizaci probíhala na základě vnitřní směrnice a plánu inventarizací v několika
etapách. Drobný majetek v operativní evidenci byl inventarizován k 30.9, ošacení a majetek klientů
k 31.12.
K 31. 12. 2017 byla provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků. Hmotně
odpovědní pracovníci mají sepsány smlouvy o hmotné odpovědnosti.
Prohlášení inventarizační komise:
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Příkazem ředitele k inventarizaci a vnitřním předpisem pro provedení inventarizace.
Předseda a členové inventarizační komise prohlašují, že byli seznámeni s vnitřní účetní směrnicí
k inventarizaci a inventuru provedli ve smyslu této směrnice.
Bylo kontrolováno označení majetku, vytvořeny aktuální seznamy dle jednotlivých úseků a
zpracována dokladová inventarizace. Byl porovnán skutečný stav se stavem v účetnictví.
Vyjádření inventarizační komise:
a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazů a účetních postupů:
Bez připomínek.
c) Opatření k odstranění nedostatků:
Opatření nebyla uložena.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj vede pro IČ 00212920 dva listy vlastnictví. Pro Zámeček
Střelice LV 1079. Dle LV 2240 má příslušnost hospodařit s majetkem. Příspěvkové organizaci
Zámeček Střelice byl od 1.1.2011 svěřen Krajským úřadem JMK majetek, který je umístěn v Brně,
ulice Tomešova a je veden Katastrálním úřadem Brno-město na listu vlastnictví č. 527.
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VIII. KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost interní :
ve sledovaném období byla v organizaci prováděna na základě plánu uvedeného ve vnitřním předpisu
č. 40., příloha č. 6:
ROČNÍ PLÁN KONTROL Zámečku Střelice:
Za ekonomický úsek kontroly provádí vedoucí ekonomického úseku nebo jí pověřený pracovník.
Oblast kontroly
Splatnost pohledávek, závazků, náležitosti dokladů

Termín
pololetně

Docházka a podklady pro výpočet mezd

průběžně

Inventury, evidence a značení majetku
1x za rok
Náklady a výnosy terapeutických dílen, příp. pomocného po ukončení pololetí
hospodářství
Dodržování vnitřních směrnic a jejich platnost ve vazbě na 1x za rok
změny právních předpisů
Za zdravotní úsek kontroly provádí vrchní sestra, nebo jí pověřený zaměstnanec.
Oblast kontroly
Kontrola zdravotnické techniky, nástrojů (funkčnost)
Podávání stravy
Uložení léků, mastí, roztoků a jejich expirace
Dodržování standardů

Termín
pololetně
pololetně
pololetně
pololetně

Za provozní úsek jsou kontroly prováděny nejméně jedenkrát za šest měsíců ve všech budovách a
prostorách organizace. Kontrol se účastní vedoucí provozu, ředitel, vrchní sestra.
Zaměření kontroly
Technická prohlídka stavu majetku, posouzení potřebnosti
oprav
Stav hygieny ve stravovacím provozu a spotřeba čisticích
prostředků
Dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Používání a stav osobních ochranných pracovních pomůcek

Termín
čtvrtletně
pololetně
pololetně
1 x za tři měsíce provádí vedoucí
pracovníci na svých úsecích

Za výchovný úsek
provádí kontroly vedoucí služby DOZP, vedoucí služby Týdenní stacionář nebo ředitel.
Oblast kontroly
Dodržování limitů spotřeby materiálu pro výchovnou činnost
Dodržování limitů spotřeby služeb pro výchovnou činnost
Dodržování standardů

Termín
Dodržování limitů spotřeby
materiálu pro výchovnou činnost
pololetně
pololetně

Kontrolní činnost interní prováděli pověření zaměstnanci jednotlivých úseků ve sledovaném období
na základě plánu uvedeném ve vnitřním předpise č. 40 v následujících oblastech:
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Cílem VP č. 40 – Vnitřní kontrolní systém je zajištění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
s veřejnými prostředky, jak výdaji přímými (faktury, hotovostní platby, platební výměry atd.), tak
nepřímými (smlouvy, objednávky). Dle § 26 zák. 320/2001 Sb. jsou předběžnou kontrolou jako
příkazce operací ředitel v jeho nepřítomnosti statutární zástupce a jako správce rozpočtu a hlavní
účetní - ekonom organizace.
Předběžná kontrola byla zaměřena na oprávněnost požadavků a objednávek. Hodnotícím kriteriem je
dodržení rozpočtové kázně. V průběhu období nedošlo k porušení, a proto nebylo potřeba vyhotovit
zápis o nedostatku a následně provést opatření.
Průběžná kontrola byla prováděna v pravidelných intervalech a je zaměřena na finanční hotovost
pokladen a stavu účtů u peněžního ústavu v průběhu účetního období. Za uplynulé období nebyly
zjištěny žádné rozdíly mezi účetními zápisy a zjištěnou skutečností, proto nebylo nutné vystavit zápis
s negativním hodnocením a následným opatřením.
Následná kontrola byla zaměřena na hospodárnost vynaložených a přijatých finančních prostředků
v rámci příspěvkové organizace a hospodaření se svěřeným majetkem. Součástí bylo i zjišťování, zda
jsou plněna opatření přijatá na základě kontrol územní samosprávy. Dále se při inventarizaci prověřuje
opodstatněnost stávajícího majetku. Funkčnost a platnost kontrolního systému je potvrzena tím, že při
vnějších kontrolách výsledné protokoly neobsahují žádné závažné nedostatky.
-

-

kontrola nákladů a výnosů terapeutických dílen
kontrola pokladní hotovosti
kontrola uložení, stavu a využívání ochranných pracovních pomůcek
kontrola uložení léků
kontrola přípravy a podávání stravy a kontrola lékárničky ve stravovacím
provozu
kontrola lékárniček v provozech HB, NP, budovy Zámeček
hospitace na výchovném úseku
kontrola budov a areálu Zámeček Střelice
kontrola budov a areálu Brno, Tomešova

kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
kontrola individuálního plánu uživatelů
kontrola stavu hygieny ve stravovacím provozu a využívání čistících
prostředků
kontrola zdravotních průkazů

kontrola vnitřních předpisů a standardů kvality sociálních služeb
kontrola podávání léků
kontrola nočních služby – dodržování harmonogramu a činností dle náplně
práce
kontrola hodnocení osobních příplatků

Z jednotlivých kontrol byl pořízen zápis a pracovníci, kterých se kontrola týkala, byli s výsledkem
kontroly seznámeni.
Výše uvedené kontroly splnily své poslání, konstatovaly zjištěné nedostatky a byla stanovena opatření
k nápravě.
Kontrolní činnost externí:
Dne 4. dubna 2017 vykonaly kontrolu pracovnice Krajské hygienické stanice JMK Pokorná Františka
a Ing. Koplíková Kateřina kontrolu na plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví a
předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci - § 88 a § 84 zákona č. 258/2000 Sb. – kontrola byla
zaměřena na hygienický stav umělého koupaliště – bazénu v HB. Kontrolní zjištění vycházelo
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z předložené dokumentace: Provozního řádu, Dodatku č. 1 k provoznímu řádu, Výpisu
z živnostenského rejstříku, Provozního deníku a Protokolů rozborů pitné vody od 1.7.2016-4.4.2017.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 28. června 2017 pracovnice Krajské hygienické stanice JMK Brulíková Věra provedla kontrolu
na plnění povinností stanových zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění
stanovených v Zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
- § 102 odst. 3 – povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhledávat a hodnotit rizika
a přijímat opatření k jejich odstranění. Dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení
rizikových faktorů dle prováděcích právních předpisů (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým
se stanoví podmínky ochrany zdrav í při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení
vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujím zářením),
- § 102 odst. 4 – povinnost vést dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých
opatřeních,
- § 103 odst. 1 písm. a), b), d) a odst. 2 – včetně vedení příslušné dokumentace o zdravotní
způsobilosti zaměstnanců k práci, o informování zaměstnanců v jaké kategorii je jejich práce
zařazena a kdo jim poskytuje pracovně lékařské služby,
- § 104 – povinnost poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a
čistících prostředků a ochranných nápojů podle vlastního seznamu,
- § 224 – povinnost zajištění pracovně lékařských služeb. Zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci
- § 2 – povinnost zajistit požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
- § 7 – povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat rizikové faktory pracovních podmínek, při
zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot
postupovat podle zvláštních právních předpisů (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením). Zákoně č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějšíchpředpisů
- § 37 – kategorizace prací dle kriterií stanovených vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů,
- § 38 – měření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn
zařazení,
- § 44 a) – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.Zákoně č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 53 - § 60) a vyhláška č.
79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 8. srpna 2017 provedli pracovníci krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru ekonomiky a
kontroly Ing. Šeligová Barbora, Ing. Havlíček Pavel, Sukupová Helena kontrolu v souladu
s ustanovením § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správa a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na
- dodržování zásad pro nakládání s veřejnými prostředky v oblasti majetku,
- dodržování zákonných podmínek pro zajištění plnění daňových povinností,
- hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory (účelový příspěvek na provoz, transfery),
- zavedení a funkce vnitřních kontrolních mechanismů.
Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Vyjádření k zjištěným nedostatkům bylo
předloženo dle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole do 6.2.2018.
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IX. Doplňková činnost
Doplňková činnost (v souladu se zřizovací listinou) se týkala hostinské činnosti – stravování cizích
strávníků, prodeje knedlíků, ubytování na ubytovně zaměstnanců, praní oděvů, provozování
nápojových automatů. Realizace doplňkové činnosti nenarušila plnění hlavního účelu příspěvkové
organizace. Celkový výnos z doplňkové činnosti byl 65 tis. Kč a kryl ztrátu z hlavní činnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1

Výnosy 2017

Příloha č. 2

Náklady 2017

Příloha č. 3

Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2017

Příloha č. 4

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31.12.2017

Příloha č. 5

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2017

Příloha č. 6

Rozbor vlastních tržeb (OSV) – DS

Příloha č. 7

Rozbor vlastních tržeb (OSV) – DOZP

Příloha č. 8

Rozbor vlastních tržeb (OSV) - TS

Příloha OSV Personalistika (3ks) …….v příslušné části kapitoly
Příloha OSV Zvláštní příplatky (2ks) ….v příslušné části kapitoly
Příloha OSV

Tržby ZP (1ks) ….. v příslušné části kapitoly

Ve Střelicích 27. 2. 2018

Mgr. Leoš Němec, ředitel
Z á me č e k S t ř e l i c e , p . o .
Poskytovatel sociálních služeb
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