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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:

Mgr. Leoš Němec

Vedoucí provozního úseku (zástupce ředitele):

Miloš Voštera

Vedoucí pedagogicko-aktivizačního úseku:

Mgr. Roubalová Zuzana

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
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):
Z pohledu materiálně technických podmínek poskytované služby byla v roce 2018 dokončena akce
„Oprava střechy Hospodářské budovy – havarijní stav“. Jedná se o opravu střechy – výměnu střešní
krytiny vč. klempířských prvků.
Kvalitu poskytované sociální služby pomohla zlepšit také výměna lůžek. Jednalo se o nákup 15ks
moderních polohovacích lůžek včetně příslušenství na oddělení 5.
V oblasti kvality poskytované služby přispívá k optimalizaci služby rozvoj netradičních forem
komunikace, proto 2018 pokračovala spolupráce s odbornicí na alternativní a augmentativní
komunikaci. Kromě toho jsme pilotně zahájily projekt tzv. psychologické intervence, který se
osvědčil. Jedná se o individuální práci psychologa s uživateli. Spolupráce s psychologem je také
využívána jako zpětná vazba pracovníky v přímé péči.
Z pohledu rozsahu poskytované péče je Zámeček Střelice stabilizovaným zařízením se dvěma
pobytovými službami. Kvalita péče je neustále sledována a korigována. Jedním z nástrojů je
multidisciplinární přístup k poskytování sociální služby, který se projevuje např. v zapojení dalších
odborností do přímé péče.
Informace o průběhu transformace
V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „Příprava transformace a transformačního plánu
Zámečku Střelice. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního
programu Zaměstnanost a je realizován Centrem podpory transformace, o.p.s. Zámeček Střelice, p.o.
je partnerem projektu.
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, pořádá tradiční Zámecký ples, účastní se na
akcích okolních obci (Ostrovačice, Střelice). Zprávy o aktivitách Zámečku se objevují také
ve Střelickém zpravodaji či v regionální kabelové televizi mikroregionu Kahan.
Důležitou prezentací je také již tradiční akce Zámecký den či aukce výrobků uživatelů, která se koná
v reprezentativních prostorách „Primátorských salónků“ Nové radnice v Brně.
Příjmy z mimorozpočtových zdrojů
V roce 2018 byly zahájeny stavební práce na zateplení budovy Nového pavilonu spolufinancovaného
z dotace Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
Výše finančních darů dosáhla v roce 2018 částku 104.895 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). Kromě toho jsme také začali
spolupracovat s firmou ČEPRO a v rámci projektu Společenská odpovědnost firem jsme
prostřednictvím reklamy získali 10.000 Kč.
Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život
V roce 2018 naše organizace neřešila žádné mimořádné události.
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I.2 Sociální a výchovná péče
Kapacita zařízení sociálních služeb
a)
b)

DOZP ……..……….100 míst
týdenní stacionář ……..9 míst

(z toho 18 míst pro ženy a 82 míst pro muže)
(z toho 3 místa pro ženy a 6 míst pro muže)

Počet uživatelů ke konci sledovaného období – 109 uživatelů, z toho 9 nezletilých
DOZP – 100 uživatelů
týdenní stacionář – 9 uživatelů
Počet nových klientů, evidence odmítnutých žadatelů, aktuální stav žádostí
DOZP
100 míst
100
5
2
2
41,6

Kapacita služeb
Počet uživatelů k 31. 12. 2018
Počet nezletilých uživatelů k 31. 12. 2018
Počet přijatých uživatelů v roce 2018
Počet ukončení pobytů
Průměrný věk ve sledovaném období

Týdenní stacionář
9 míst
9
4
0
0
26,8

V roce 2018 jsme přijali celkem 8 žádostí o přijetí do služby DOZP, za stejné období evidujeme 5
odmítnutých žádostí z důvodu nedostatečné kapacity.
Věková struktura uživatelů
ve věku do 6 let
ve věku 7-12 let
ve věku 13-18 let
ve věku 19-26 let
ve věku 27-65 let
ve věku 66-75 let
ve věku nad 76 let

Týdenní stacionář
0
2
2
0
5
0
0

DOZP
0
2
5
13
75
4
1

Změny v úrovni poskytovaných služeb - přehled úhrad za ubytování a stravování
V období 2016 - 2018 nedošlo k navýšení úhrady za ubytování a stravu, k poslednímu navýšení došlo
v roce 2014.
Ubytování
Úhrada zahrnuje ubytování na pokoji dle smlouvy, zabezpečení úklidu pokoje, který uživatel obývá,
zabezpečení praní a žehlení osobního a ložního prádla vč. opravy prádla poškozeného.
Úhrada za ubytování:
1. v obytné místnosti s jedním obyvatelem

160,- Kč/den

2. v obytné místnosti se dvěma obyvateli

155,- Kč/den

3. v obytné místnosti se třemi obyvateli

145,- Kč/den

4. v obytné místnosti se čtyřmi obyvateli

135,- Kč/den

5. v obytné místnosti s pěti a více obyvateli

130,- Kč/den

6. v obytné místnosti s pěti a více obyvateli s TV

150,- Kč/den
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Uživatelé bez vlastního příjmu ubytování nehradí.
Stravování
Úhrada za stravování je stanovena dle VP - 37 Stravování a skládá se z ceny za potraviny a režii pro
jednotlivá jídla následovně
Normální strava:
Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře

23,- Kč, z toho 11,- Kč
8,- Kč, z toho 4,- Kč
75,- Kč, z toho 40,- Kč
11,- Kč, z toho 7,- Kč
43,- Kč, z toho 19,- Kč

náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny

Celkem

160,- Kč/denně, z toho 81,- Kč náklady na potraviny
zbylou část tvoří režijní náklady

Bezmléčná, mléčná nebo šetřící dieta:
Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře

26,- Kč, z toho 13,- Kč náklady na potraviny
7,- Kč, z toho 3,- Kč náklady na potraviny
75,- Kč, z toho 40,- Kč náklady na potraviny
10,- Kč, z toho 6,- Kč náklady na potraviny
48,- Kč, z toho 23,- Kč náklady na potraviny

Celkem

166,- Kč/denně, z toho 85,- Kč náklady na potraviny
zbylou část tvoří režijní náklady

Diabetická dieta:
Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře
2. večeře

24,- Kč, z toho 11,- Kč
7,- Kč, z toho 4,- Kč
75,- Kč, z toho 40,- Kč
10,- Kč, z toho 7,- Kč
44,- Kč, z toho 19,- Kč
10,- Kč, z toho 6,- Kč

náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny
náklady na potraviny

Celkem

170,- Kč/denně, z toho 87,- Kč náklady na potraviny
zbylou část tvoří režijní náklady

Úhrada pobytu – platné pro rok 2018
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 2018 ve stejné výši jako v předešlých letech, naposledy došlo
k navýšení úhrady v roce 2014.
Sociálně terapeutické, pedagogicko-aktivizační, aktivizační činnosti
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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 poskytování
takové míry podpory, která odpovídá individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Tato podpora je
zaměřena na rozvoj schopností, znalostí a dovedností uživatelů služby podle míry a stupně jejich
postižení. Cílem je omezení závislosti na službě, podpora soběstačnosti, rozvoj samostatnosti a
vytváření vědomí o možnosti rozhodování, právech a také odpovědnosti. Tyto skutečnosti jsou
zohledněny při individuálním plánování a tvorbě osobních cílů jednotlivých uživatelů. Jednotlivé
kroky jsou tedy zaměřeny nejen na upevňování již vytvořených návyků ale i na rozvoj nových
dovedností v oblasti sebeobsluhy (tj. stravování, osobní hygieny, péče o oblečení a věci osobní
potřeby).
Rozvíjíme nadále spolupráci s odbornicí na alternativní a augmentativní komunikaci, hledáme
cesty k doplnění nebo nahrazení komunikace s uživateli, kteří mají v této oblasti problémy. V denní
nabídce služby mají uživatelé pestrý výběr volno-časových aktivit v celé škále oblastí. Zahrnují
rozumové, smyslové, hudební, výtvarné, sportovní, dramaterapeutické a socializační oblasti. Klienti
mohou denně využívat aktivity nabízené sociálně terapeutickými dílnami, aktivizační programy
jednotlivých oddělení, nebo mají možnost realizace v programu sociálních dovedností. Tyto činnosti
jsou propojeny s plánováním průběhu sociální služby, navazují na potřeby a přání uživatelů. Součástí
poskytované služby, jsou nabídky a využití služeb mimo domov (lékař, nákupy, návštěvy kadeřnice,
pedikérské služby), setkávání s kamarády, přáteli, udržování kontaktu s rodinou, kulturní, společenské
a sportovní akce a v neposlední řadě práce s riziky a předcházení rizikovým situacím. Uživatelé služby
chodí nakupovat sami nebo s asistencí do Střelic, do Brna či okolních měst (Rosice, Ivančice),
navštěvují kadeřnici v Brně, Ořechově nebo ve Střelicích, využívají pedikérské služby v Ořechově,
navštěvují hokejová utkání Komety Brno, kino v Brně Olympii, restaurace a cukrárny v okolí.
Nechybí nabídka společenských akcí (koncerty, plesy, divadlo, sportovní akce) ve Střelicích, Brně a
okolí. Velmi oblíbené jsou také výlety a turistické akce do přírody ať již v okolí domova nebo ve
vybraných destinacích (Pálava, Ivančice, Brněnská přehrada, apod.). Turistický kroužek založený
v roce 2017 se rozrostl o pěší výlety do blízkého i vzdáleného okolí (Ivančice, Mrákotín u Telče,
Písek, apod.)
Uživatelé dochází na mše svaté do sousedního areálu řádových sester Dominikánek a
jedenkrát týdně probíhá v domově výuka náboženství pod vedením řádové sestry Imeldy. V organizaci
vznikl divadelní spolek „KaJa“, nacvičená vystoupení prezentují nejen v organizaci, ale i v blízkém či
vzdáleném okolí.
U uživatelů s těžkým a hlubokým mentálním postižením byly využívány různé formy terapií
např. Bazální stimulace, orofaciální stimulace, fyzioterapie, canisterapie a také pobyt v multismyslové
místnosti snoezelen. Zapojili jsme se do hiporehabilitace provozovaného spolkem Epona, kam
převážně dojížděli klienti s vysokou mírou postižení, efekt byl více než pozitivní. 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 multismyslové místnosti nabízí rozličné sluchové, hmatové,
zrakové, chuťové a další podněty. Canisterapii provádí externí pracovnice.
Povinnou školní docházku absolvovalo v jedné třídě Základní školy speciální, Brno Ibsenova
8 uživatelů. Výuka probíhala podle individuálních plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího
programu pro základní školu speciální. Náplní výuky byly prvky vybraných terapií (prvky bazální
stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, canisterapie, míčkování). Tyto metody byly
používány v souladu s individuálními potřebami jednotlivých žáků. Podle míry a stupně postižení
žáků byly součástí výuky i metody alternativní komunikace (VOKS, komunikace pomocí obrázků).
Všech 8 uživatelů pokračuje ve školní docházce pro rok 2018/2019.
Týdenní stacionář
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Uživatelé sociální služby Týdenní stacionář využívají všechny výše uvedené služby a aktivity
jako uživatelé 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 na udržení a posilování kontaktu
s rodinou a dalšími příbuznými či známými.
Uživatelé služby se zapojují do všech nabízených aktivit, ať už činností v sociálně
terapeutických dílnách podle svého výběru, činností v zahradě, v prádelně v kuchyni, v programu
sociálních dovedností, nebo v programech jednotlivých týmů. Jedna klientka týdenního stacionáře je
zařazena do programu Tréninkového bydlení, je zaměstnaná v kuchyni organizace jako pomocný
personál. U uživatelů s těžkým a hlubokým mentálním postižením jsou využívány podpůrné terapie
stejně jako u uživatelů služby Domov pro osoby se zdravotním postižením.
Program „Tréninkové bydlení“
Nedílnou součástí sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je dlouhodobě
program Tréninkové bydlení. Uživatelé se v něm připravují na přechod do návazné služby chráněné
bydlení. Učí se běžným dovednostem spojeným s provozem domácnosti. Nejprve s asistencí personálu
a posléze samostatně zvládají zacházení s penězi, nákupy potravin a oblečení. Následují další „domácí
práce“, jako jsou příprava snídaně, víkendové vaření obědů, celotýdenní příprava večeří a také praní a
žehlení. Mezi nepříliš oblíbené povinnosti patří úklid jejich bytů a přilehlých prostor. Snaží se
organizovat volnočasové aktivity. Jako skalní fanoušci dochází na zápasy Komety Brno, jezdí na
zápasy ve stolním tenise a v malé kopané. V listopadu 2017 se podařilo navázat spolupráci se
sdružením invalidů Myjómi, které zaměstnalo 5 uživatelů z programu Tréninkového bydlení. Po celý
rok dojížděli tito klienti samostatně městskou hromadnou dopravou do zaměstnání do Brna. S
vytěženými penězi se učili samostatně hospodařit.
Pro nácvik pravidelné docházky do práce slouží i sociálně terapeutické dílny a jiné pracovní
terapie podle výběru uživatelů. Orientaci v okolním prostředí (ve Střelicích, v Brně apod.) trénují při
vyřizování osobních záležitostí na úřadech, návštěvách kadeřnice nebo lékařů. Navštěvují kulturní
akce v obci i v blízkém okolí. Činnost v tomto programu je v souladu s plánem průběhu sociální
služby, respektuje individuální přání uživatelů.
Sociálně terapeutické dílny
Jedna z největších oblastí v plnění volnočasových aktivit jsou sociálně terapeutické dílny.
V organizaci jsou k dispozici 4 dílny a to keramická, košíkářská, tkalcovská a svíčkařská dílna. Jejich
služeb využívá pravidelně velký počet uživatelů. Dílny využívají nejen k upevňování pracovních
návyků, rozvoji motoriky a zručnosti, ale i jako prostor k společenským setkáváním. Pracovnice ve
spolupráci s klíčovými pracovníky, týmem pracovníků na jednotlivých odděleních, sociální pracovnicí
a uživatelem služby přizpůsobují činnosti v dílnách a to i s ohledem na individuální schopnosti a
dovednosti uživatelů. Každý uživatel má možnost výběru, která oblast terapie je pro něj
nejefektivnější.
Své výrobky prezentují uživatelé na různých prodejních, kulturních a společenských akcích.
Výrobky jsou součástí bohaté tomboly na Tradičním plese zařízení, taktéž jsou nabízeny
návštěvníkům a rodinným příslušníkům na společenské akci „Zámecký den“. A každý rok se uživatelé
mají možnost prezentovat na Aukci organizace, konané v prostorách nové radnice v Brně.
Program sociálních dovedností
Program sociálních dovedností se rozrostl o cvičnou kuchyni, kde mají uživatelé možnost
vyzkoušet domácí spotřebiče, uvařit s pomocí jednoduché pokrmy a zároveň je i ochutnat. Do
programu sociálních dovedností se pravidelně zapojují uživatelé ze všech oddělení podle
individuálních potřeb a přání uživatelů. Učí se pracovat s pomůckami, spolupracovat v týmech i
individuální práci. Úkolem programu je zachování stávajících sociálních, motorických i mentálních
dovedností, jejich přirozený rozvoj a ukotvení získaných znalostí a dovedností. Činnosti jsou
propojeny s plánováním průběhu sociální služby. Uživatelé hrají deskové a didaktické hry, plní
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jednoduché logické a motorické úkoly, učí se pomocí počítače vyhledávat informace, pomocí
elektronické pošty a sociálních sítí udržují kontakt se svými blízkými a přáteli. V rámci programu je
využívána multistimulační místnost „Snoezelen“.
Hipporehabilitace

Hipporehabilitace probíhala jedenkrát týdně a to každý pátek v Hostěnicích u Brna, vedená
hiporehabilitačním spolkem Epona. Tuto fakultativní činnost využívali převážně uživatelé s vysokou
mírou podpory, kterým to dovoloval jejich zdravotní a tělesný stav, jako podpůrný prostředek vedoucí
k větší mobilitě a uvolnění svalstva.
Canisterapie
Pro žáky Základní školy speciální Ibsenova je canisterapie součástí výuky. Pro ostatní klienty
probíhá canisterapie po domluvě s terapeutkou maximálně však jedenkrát týdně na základě
individuálních potřeb uživatelů. Terapie probíhá kolektivní formou v kombinaci s individuální relaxací
se psy.
Multistimulační místnost Snoezelen
Zprostředkovává uživatelům netradiční smyslové podněty a zkušenosti. Metoda je využívána u
uživatelů s poruchami chování, agresivitou a hyperaktivitou, u osob s poruchami autistického spektra,
ve všech pásmech mentálního postižení i věku. Podle toho, jaký cíl si pracovník pro pobyt ve
snoezelenu zvolí, slouží terapie ke zklidnění uživatelů, uvolnění napětí, navázání kontaktu nebo
naopak k podnícení aktivity u pasivnějších uživatelů. Uživatelé se zde 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 získat různé hmatové zkušenosti. Zrcadlo slouží i jako
pomůcka v oblasti komunikace, uživatel se učí nápodobou mimiku, gestikulace, apod. S ohledem na
zdravotní stav doprovází pracovnice pobyt uživatelů ve snoezelenu také prvky aromaterapie. Pobyt ve
Snoezelenu probíhal formou individuální nebo skupinové terapie s ohledem na individuální potřeby
jednotlivých uživatelů.
Aktivizační činnosti
V organizaci využíváme různé oblasti aktivit a to zejména hudební prvky muzikoterapie,
výtvarné činnosti, sportovní činnosti, dramatickou a taneční činnost a jiné volnočasové aktivity,
jejichž přehled je zaznamenán v tabulce viz níže.
Za zmínku stojí navázání spolupráce s místní mateřskou školou, základní školou v Radosticích
a dramatickým spolkem z Ořechova.
Alternativní a augmentativní komunikace
Pokračujeme ve spolupráci s odbornicí na alternativní komunikaci. AAK je prostředek
komunikace, který napomáhá náhradní formou porozumět uživatelům s poruchami komunikace a
umožňuje jim snadněji vyjádřit jejich přání a potřeby. Pracovnice se v týmech učí pracovat
s komunikačními tabulkami VOKS, které aplikují v praxi při komunikaci s uživateli. Přístupy AAK
napomáhají lépe definovat potřeby a přání u specifických uživatelů. Výstupy ze setkání jsou součástí
individuálních plánů uživatelů.
Psychologická intervence
V loňském roce vznikla spolupráce se specialisty v oblasti psychologie. Pracují s uživateli
individuálně a napomáhají nalézt řešení v případě problémů v oblasti chování a komunikace.
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Doporučení pro poskytování podpory těmto uživatelům jsou součástí individuálních plánů. Koncem
roku se uskutečnila týmová schůzka se specialistkou na psychologii, vedením organizace a týmem
pracovníků, kteří se nejvíce podílí na poskytování podpory u vybraných uživatelů, jejíž cílem bylo
shrnutí doposud poskytnuté intervence, a nastínění dalších kroků.
Gerontologický projekt
Koncem roku vznikl na základě potřeb uživatelů gerontologický projekt, který je směřován na
rozvoj sociálně aktivizačních činností u uživatelů v seniorském věku. Cílem projektu je nejen
nabídnout velkou škálu aktivit uživatelům, ale také vyvážit jejich poměr. Výstupy a hodnocení
projektu jsou součástí individuálních plánů uživatelů.

Uskutečněné akce v roce 2018
Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Název akce
Oslavy Nového roku
Tradiční ples Zámečku Střelice
Nákupy, návštěva kadeřnice
Koncert Duo Jamaha Brno Semilaso
Návštěva Baziliky sv. Prokopa Třebíč
Volby prezidenta, volby do zastupitelstev
Maškarní karneval + masopust
Turnaj ve stolním tenise Kyjov
Valentýnská zábava
Návštěva cukrárny v Rosicích
Hokejový zápas Kometa Brno
Pouť nemocných Žarošice
Nákupy v Olympii, Ivančicích, Brno
Návštěva DS Anděl Kelč
Velikonoční jarmark JmK Brno a IBM Brno
Výstava Brno, návštěva knihkupectví
Vodní bál Chrlice
Výlet do Židlochovic
Výlet do Protivína
Pepíkovský turnaj ve stolním tenise
Vycházky, příprava na velikonoce
Vystoupení KaJa v MŠ Střelie, Prštice
Nákupy Střelice, Rosice, Brno
Oslavy Velikonoc
Výlet do Mrákotína u Telče
Divadelní výuka Ořechov
Zoo Lešná
Nákupy v Brně
X. turnaj SPMP Brno v kuželkách
Pálení čarodějnic
Turistický výlet Střítský mlýn
Turistický výlet ke koním a ke studánce
Radostice
Výlet na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou
Návštěva muzea v Brně
SENI CUP fotbalový turnaj Havlíčkův Brod
Výlet na Hostýn
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Oddělení
Všechna oddělení
Všechna oddělení
IV., VI., VII., III. oddělení
V.oddělení
IV., VI. oddělení
V. oddělení
Všechna oddělení
IV., VI., TRB, III. oddělení
Všechna oddělení
VII., III. oddělení
IV., VI., V. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI., III. oddělení
IV., VI. oddělení
Všechna oddělení
VII. oddělení
IV., VI. oddělení
VI., IV. oddělení
VI., IV. oddělení
III., IV. odd., TRB
Všechna oddělení
TRB, III., IV., V., VI. oddělení
III., IV., VI. oddělení
Všechna oddělení
II., IV. oddělení
TRB, III., IV., V., VI. oddělení
I., V. oddělení
IV., VI., VII. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
III., IV., VI. oddělení
Všechna oddělení
IV., VI. oddělení
III., IV., VI. oddělení
IV., VI., oddělení, TRB
IV., VI. oddělení, TRB

Červen

Červenec

Srpen

Září

Výlety do Radostic
Výlet do Dolních Kounic
ZOO Brno
Rekreace Mrákotín u Telče
Turistický výlet Písek
Tetčická Pouť
Výlet do Přibic
Plavecké tréninky Brno
Divadlo na Kociánce
Turistický výlet Ivančice
Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
Výlet na ptačí stezku Ivančice
Vystoupení KaJa na festivalu slunce Praha
Vystoupení KaJa Ořechov
Oslavy Zámeckého dne
Rekreace v Březejci
Sportovní hry v Zubří
Turistický výlet okolí Střelic
Pouť v Žarošicích
Rekreace v Itálii
Setkání Domova bez zámku
Fimfárum Olomouc
Vycházky a výlety po okolí
Rekreace Medlov
Turistický výlet Pálava
Vystoupení dechové kapely vysočanka
Lovčičky
Výlet do Černvíru, Ořechova
Břeclavské pivní slavnosti
Biskoupky, Čarodějnický dvůr
Levandulový workshop Bezděkov
Kácení máje Ostrovačice
Rekreace Březejc
Výlety a vycházky po okolí
Sázava Fest Světlá nad Sázavou
Turistický výlet Hrad Templštýn
Bezděkovský levandulový festival – projekt
Pomáháme fotografiemi
Pohřeb rodinného příslušníka
Výlet na Brněnskou přehradu
Výlet na Dalešickou přehradu
ZOO Olomouc
Výlet do Olšan u Prostějova
Rekreace Mrákotín u Telče
Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou
Srdce plné respektu Třebíč
Pouť do Staré Boleslavi
Turnaj v Boccia
Výstava fauny Ostopovice
Výlety a vycházky po okolí
ZOO Zlín
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Všechna oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
III., VII. oddělení
II. oddělení
IV., VI., oddělení
Všechna oddělení
TRB
III., IV., VI., oddělení, TRB
VII. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení
II., V. oddělení
TRB, III., IV., V., VI. oddělení
TRB, III., IV., V., VI. oddělení
Všechna oddělení
V. oddělení
IV., VI., VII., III. oddělení
Všechna oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI., III. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
IV., VI., VII., III. oddělení, TRB
I., III., IV., VI. oddělení
VII. oddělení
VII. oddělení
I., IV., V. oddělení
II., IV., V. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
I., V. oddělení
Všechna oddělení
III., IV.,VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení
III., IV., VI. oddělení, TRB
V oddělení
VII., IV. a VI. oddělení
III., VI., IV. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení
VII. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
III., IV., VI. oddělení
III., IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
VII. oddělení

Říjen

Listopad

Prosinec

Nákupy Ivančice
Hry pro těžce MP sportovce
Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
Turnaj ve stolním tenise Zlín
Nákupy a oběd v Olympii
Výlet do Žernůvky
Paraakademie Kelč
Divadelní představení Mrazík Ořechov
ZOO Brno
Výlet do Velkých Pavlovic
Sportovní den v Tavíkovicích
Pedikérské služby v Ořechově
Památka zesnulých
Festival integrace Slunce
Výlet do Jaroměřic nad Rokytnou
Vánoční jarmark JmK Brno
Kino Olympie
Nákupy Brno
Chrlický slavík
Vánoční trhy Brno
Projekt pomáháme fotografiemi Festival
Labyrint duše v Praze
Plavecké tréninky Brno
Bramborák Fest
Návštěva vánočních trhů a výstavy A. Muchy
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka Ostrovačice
Štědrý den s nadílkou
Silvestrovské oslavy
Vystoupení KaJa Mrazík v Tavíkovicích
Vystoupení KaJa Mrazík v Rajhrad
Vánoční koncert Kociánky
Nákupy v Brně
Aukce
Vánoční trhy
Kino Olympie
Výlet do předvánoční Olympie
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IV., VI. oddělení
Všechna oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení
III., IV., VI., VII. oddělení
IV., VI. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
V., IV., VI. oddělení, TRB
III. oddělení
IV., VI. oddělení
III., IV., VI. oddělení
TRB
Všechna oddělení
V., IV., VI. oddělení, TRB
IV., VI. oddělení
Všechna oddělení
III., IV., V., VII. oddělení
IV., VI., VII. oddělení
Všechna oddělení
VII. oddělení
Všechna oddělení
III., IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
V. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
Všechna oddělení
Všechna oddělení
TRB, III., IV., V., VI. oddělení
TRB, III., IV., V., VI. oddělení
IV., VI. oddělení, TRB
TRB,
Všechna oddělení
III. oddělení
III. oddělení
II. 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:
na středisku PO,PÁ
ÚT,STŘ,ČT

7.00 – 13 hod
7.00 – 18 hod.

na Zámečku – první pondělí v měsíci odpoledne
-

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

Do Zámečku Střelice dochází odborní lékaři :
-

psychiatr MUDr. E. Matoušková
1x měsíčně
neurolog pro dospělé MUDr . Dagmar Fojtíková PhD 4x ročně
stomatolog MDDr.Smíšková Zdenka
2x ročně
preventivní prohlídky ,další ošetření na středisku
sexuolog MUDr. H. Reguli
4 x ročně

-

gynekologie MUDr.Machačová zdravotní středisko Střelice

Mimo pracovní dobu lékařek lze s nimi problémy konzultovat po telefonu nebo je přivolána RZP.
K ostatním odborným lékařům jsou uživatelé dopravováni sanitkou nebo IDS JM
Recepty na léky a poukazy na jednorázové pleny předepisují praktické lékařky jednou za 3 měsíce,
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 katetr,ošetření PEGU a podávání léků do PEGU, klyzma. Podávání léků - od konce roku
2013, je nehrazená ošetřovatelská a rehabilitační péče.
Za rok 2018 jsme fakturovali pojišťovnám 178 160.- Kč,ale dostali jsme 65 374.-Kč.
VZP jsme mohli Fa 1922.-Kč měsíčně - 23064.- Kč za rok.
Poj 211 nám proplatila vše 42 309.-Kč
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních :
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FN Ivančice – interní odd.

148 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 2018 se vyskytl dekubit po hospitalizaci v nemocnici. Vše je zhojeno.
Rehabilitace je zaměřena na prevenci komplikací a sekundárních změn z mobility.
Na tomto úseku pracuje:
fyzioterapeutka 2 hod./ týdně
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 2018 nebyla v našem zařízení žádná restriktivní opatření - Zákon č. 108/2006 Sb. § 89
V roce 2018 nezemřel žádný klient.
Od 1.8.2017 jsme akreditované pracoviště pro obor specializačního vzdělávání „VŠEOBECNÁ
SESTRA – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII“.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti
Týdenní stacionář – organizační struktura

zdravotní

úsek sociální

Vrchní sestra

Sociální pracovník
úv.0,19

úvaz. 0,05

úsek pedagogicko-aktivizační

Vedoucí služby
1 úvaz.

Zdravotní sestra
úvaz. 0,05

Zdravotní sestra
úvaz. 0,05

PSS - POP
0,4 úvaz

Vychovatel

PSS - POP
0,4 úvaz.

Vychovatel

0,4 úvazek

0,4 úvaze.

Zdravotní sestra

Vychovatel

úvaz. 0,05

0,4 úvaz.

Zdravotní sestra
úvaz. 0,05

Zdravotní sestra+rehab.
úvaz. 0,05

Zdravotní sestra

PSS - ZVNČ
0,4 úvaz.

Vychovatel
0,4 úvaz.

PSS - ZVNČ
0,4 úvaz.

Vychovatel

PSS - ZVNČ
0,4 úvaz.

úvaz. 0,05

Masér

PSS - ZVNČ
0,4 úvaz.

úvaz. 0,05

PSS - ZVNČ
0,4 úvaz.
PSS - ZVNČ
0,4 úvaz.

Vysvětlivky: úvazek 1,00

úvazek
úvazek
úvazek
úvazek

0,50
0,40
0,19
0,05

PSS-ZVNČ - Pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
PSS-POP - Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Str. - 14 -

0,5 úvaz.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – organizační struktura

zdravotní

úsek sociální

úsek pedagogicko - aktivizační

vrchní sestra
úvaz. 0,95

sociální pracovník
úv,0,81

zdravotní sestra

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

zdravotní sestra

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

zdravotní sestra

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

zdravotní sestra

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

zdravotní sestra+rehab.

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

zdravotní sestra

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz.

vedoucí služby DoZP - vychovatel
úvaz. 1,0

masér

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 0,95

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz.

DPČ- fyzioterapeut
úvaz. 0,05

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz

0,6 úvaz.

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz

0,6 úvaz.

DPP - výpomoc provoz

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

vychovatel

4 uživatelé:
- 1x 300 hod./rok á 74Kč
- 3x 150 hod./rok á 74Kč

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz.

0,5 úvazek

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz.

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz.

PSS-POP

PSS-ZVNČ

PSS-ZVNČ

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

0,6 úvaz.

PSS-POP

PSS-ZVNČ

úvaz. 1,0

úvaz. 1,0

DPČ - canisterapie
úvaz. 0,05

PSS-POP
0,6 úvaz

PSS-POP

DPP - AAK
úvaz. 0,05

0,6 úvaz

DPČ - zástup PSS
úvaz. 0,05

Vysvětlivky: úvazek 1,00

úvazek
úvazek
úvazek
úvazek
úvazek

0,95
0,81
0,50
0,6
0,05

PSS-ZVNČ - Pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost
PSS-POP - Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče
AAK - augmentativní a alternativní komunikace
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Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
V roce 2018 nedošlo v organizaci k porušení bezpečnosti práce.
Ve sledovaném období došlo v organizaci ke třem pracovním úrazům, dva z nich 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)
2

Procento
nemocnosti

1220

7,77

659
880
110
0
2871

15,05
10,96
3,77
0
8,74

0,14

Za sledované období organizace vyplatila ze svého rozpočtu náhrady za dočasnou pracovní
neschopnost ve výši Kč 203.765,-.

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 21.442 tis. Kč tvoří 34,83% celkových výnosů organizace.
Úhrady uživatelů za jednotlivé poskytované sociální služby činily 9.917 tis. Kč. Úhrady z příspěvku
na péči činily 11.483 tis. Kč, příjem za fakultativní služby se na příjmech podílí 42 tis. Kč.
Ostatní tržby za vlastní výrobky a služby ve výši 773 tis. Kč se na celkových výnosech podílejí 1,26%.
Z toho úhrady za výkony zdravotní péče poskytované odborným personálem prostřednictvím
zdravotních pojišťoven činily 156 tis. Kč (0,25 % celkových výnosů), tržby za prodej výrobků
z pracovní terapie (102 tis. Kč, 0,17%), výnosy za stravování a ubytování zaměstnanců (366 tis. Kč,
0,59%), pronájem nebytových prostor, kotelen včetně technologií (109 tis. Kč, 0,18%), praní prádla (4
tis. Kč, 0,01%), jiné ostatní tržby a výnosy (36 tis. Kč, 0,06%).
Ostatní výnosy ve výši 18 tis. Kč byl za divadelní vystoupení klientů, dopravu a kulis a rekvizit na
festivalu SLUNCE 2018 v Praze 7 tis. Kč, dále pak 10 tis. Kč za propagaci.
Z rezervního fondu – finanční prostředky z neúčelových darů byly čerpány ve výši 99 tis. Kč a to: na
tradiční ples uživatelů 29 tis. Kč, nákup dárků k narozeninám a vánoční dárky pro uživatele do 18-ti
let s ústavní výchovou 3 tis. Kč, rekreaci uživatelů v Mrákotíně a zahraniční rekreaci v Itálii 30 tis. Kč,
Zámecký den, kulturní a hudební vystoupení pro uživatele 15 tis. Kč, sportovní soutěže a Hipoterapii
16 tis. Kč, nákup sirupů do nápojového automatu pro uživatele 5 tis. Kč, materiál pro divadelní soubor
uživatelů „KaJa“ 1 tis. Kč. Z účelových finančních darů bylo čerpáno celkem 6 tis. Kč a to na
rekreační pobyt v Itálii jednomu uživateli a tradiční ples uživatelů – pronájem sálu. Zúčtování
jmenovaných fondů v celkové výši 105 tis. Kč se na celkových výnosech organizace podílelo 0,17 %.
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V roce 2018 organizace obdržela pro klienty věcné dary ve výši 500 Kč, jednalo se o fotoaparát
Olympus.

Účelový příspěvek z prostředků MPSV na poskytování sociálních služeb byl ve sledovaném
roce prostřednictvím JMK poskytnut ve výši 24.313 tis. Kč Dotace byla vyčerpána na krytí
hrubých mezd zaměstnanců mimo zdravotních sester.
Účelový příspěvek z prostředků JMK na poskytování sociálních služeb byl pro rok 2018 ve výši 5.467
Kč. Byl čerpán na krytí hrubých mezd zdravotnických pracovníků.

Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 7.830 tis. Kč bez účelového určení
(tj.12,72% 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 ve výši 145 tis. Kč, tj. 0,23%
z celkových výnosů organizace). V roce 2018 probíhaly v areálu Tomešova stavební práce,
prováděné firmou Teplárny Brno a ta zajišťovala z důvodu zajištění staveniště ostrahu celého
areálu a objektů na své náklady. Z těchto důvodu nebyly vynaloženy finanční prostředky na
provádění stavebních prací a zabezpečení objektů a zajištění areálu ve stejné, nebo obdobné
výši, jako v jiných letech.
V roce 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 na její dokončení zůstalo 717 tis. Kč pro rok 2018. Z této částky bylo
vyčerpáno 516 tis.Kč.
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 ve výši 580 tis. Kč.
V polovině roku 2018 byl organizaci přiznán účelový příspěvek JMK na odstranění škod vzniklých při
stavební akci „Zateplení obvodových zdí, střešní konstrukce a výměnu otvorových výplní budovy
Nový Pavilon“ z důvodu přerušení a ukončení stavebních prací dodavatelskou firmou. Z účelové
dotace ve výši 300 tis. Kč bylo vyčerpáno v roce 2018 celkem 285 tis. Kč a 15 tis. Kč zůstává
k dočerpání v roce 2019.
Z časového rozlišení transferů byla ve výnosech částka ve výši 79 tis. Kč tj. 0,13% z celkových
výnosů.
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Příloha Zásad č. 15 – Výnosy:
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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 61.343 tis. Kč jsou vyšší o 11,93 % než v předchozím období.

Celkové materiálové náklady organizace ve výši 5.006 tis. Kč tvoří 8,16% celkových nákladů,
podíl na celkových nákladech organizace i struktura je stejná jako v předchozím období.
Největší podíl z materiálových nákladů tvoří spotřeba potravin – cca 62,66 % (vč. materiálu
nápojového automatu BONO), hygienické potřeby a materiál na úklid – 15,16%, na drobný
majetek + kuchyňské nádobí – 4,09%. Další použití bylo následující: materiál na údržbu –
3,91 %, pohonné hmoty – 2,58 %, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, příručky – 3,96 %,
pomůcky na výchovu, sociální program a osobní vybavení klientů – 4,26%, zdravotnický
materiál - 0,36%, ostatní materiál – 3,02 %.
Celková částka za spotřebovanou energií (tj. elektrická energie, plyn - teplo, plyn – kuchyně, včetně
dodávky vody) byla ve výši 2.889 tis.Kč, tj. o 48 tis. Kč méně než v předcházejícím období, zaujímá
z celkových nákladů 4,71%. Částka za spotřebovaný plyn do kuchyněk je 67 tis.
Za stočné v areálu Brno, Tomešova byly náklady 67 tisíc Kč za 1730 m3, (38,66 Kč/m3).

2017
2018
Nárůst/
pokles v
%
Nárůst/
pokles v
m.j.

elektrická energie
spotřeba
v tis.
v m.j.
Kč Kč/MWh
268,58 MWh
863
3.213

Teplo
Spotřeba
v tis.
v m.j.
Kč
Kč/GJ
4.268 GJ 1 683 394,38

voda
spotřeba
v tis.
v m.j.
Kč Kč/m3
7.636 m3
344 45,03

272,39 MWh

3.867 GJ

1 584 409,60

7.416 m3

- 5,88 + 3,86

- 2,88

- 1,16

+ 1,69

- 99 +15,22

- 220

-4

+ 0,76

899

+ 1,42

+ 4,17

+ 3,81

+ 36

3.301

+ 2,74 - 9,40

+ 88

- 401

340 45,79

Na opravy bylo ve sledovaném období vynaloženo celkem 2.617 tis.Kč, tj. 4,27 celkových
nákladů organizace.
Na údržbu a opravu budov bylo vynaloženo 923 tis. Kč z toho na areál Tomešova 68 tis. a
areál Zámečku 54 tis. Kč, oprava střechy HB 516 tis Kč, 285 tis.Kč na odstranění škod
vzniklých na stavební akci „Zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a výměna
otvorových výplní na budově Nový Pavilon“.
Částku 1.255 tis. Kč tvoří opravy a údržba strojů, přístrojů a zařízení z toho na běžné opravy a
Opravy praček, sušícího stroje, šicích strojů na opravu prádla uživatelů v prádelně 34 tis. Kč,
kuchyňského zařízení 56 tis.Kč., ostatní (čerpadla – solární okruh, kotelna K1 a K2; výtahů Zámeček a
Nový Pavilon; pohonu a automatického otvírání hlavní brány, bazénové technologie; oprava čerpadla
TUV do MaR, motorové pily, zahradnických motorových nůžek, oprava kopírky, výměna hydrantu;
oprava sloupové trafostanice; oprava zvedací jednotky kolejnicového systému ROOMER, elektrické
pece v keramické dílně; čištění koberců, křesel, sedaček,…) 1.165 tis. Kč.
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Na pravidelný servis bylo vynaloženo celkem 300 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, čištění kanalizace
tlakovým strojem 84 tis. Kč.
Na opravy a údržbu aut bylo vynaloženo 126 tis. Kč z toho největší položka je za opravu
automobilu Mercedes 83 tis. Kč a Fabie 23 tis. Kč, Renault 15 tis. Kč a Ford 5 tis. Kč.
Na údržbu zahrad bylo vynaloženo 13 tis. Kč, z toho areál Tomešova 10tis. Kč, areál
Zámečku 3 tis. Kč.
Z cestovného ve výši 56tis. Kč (tj. 0,09% z celkových nákladů) bylo použito na cestovné pracovníků
na školení, doprovod klientů na výlety v tuzemsku (37 tis. Kč); zahraničí (19 tis. Kč). Náklady na
reprezentaci byly čerpané ve výši 5 tis. Kč.
Aktivací majetku byly náklady sníženy o 2 tis. Kč (jednalo se vejce z vlastního chovu slepic).
Na likvidace odpadu bylo vynaloženo celkem 375 tis. Kč, tj. 0,61% z celkových nákladů (o 35 tis. Kč
více proti předcházející období). Náklad na odvoz kalů z čističky odpadních vod, odvoz kuchyňských
zbytků a čištění kanalizace tlakovým strojem byl ve výši 63.138 Kč. Podrobnější informace o
množství a ceně dle jednotlivých tříděných druhů je uvedena v následujícím přehledu.

Množství

Druh odpadu
t
komunální
sklo
použité pleny
jedlé oleje a tuky
objemný odpad

14,94
0,202 t/rok
17,58
3,90
0,88

Kč/t (měsíc)

Kč
72.709
5.591
201.856
16.674
6.569

4.867
466
11.484
4.275
7.465

Nákladovost na lůžko dle registrovaných typů služeb je uvedena v následujícím přehledu. V oblasti
spojů (poštovné, telefony a internet) činí spotřeba nákladů 109 tis. Kč (tj. o 33 tis. Kč více jak v
předcházejícím období z důvodu zdražení služeb mobilních operátorů; 0,18% z celkových nákladů za
rok 2018). Náklady na vzdělávání zaměstnanců činily 60 tis. Kč, která byla využita na odborná
školení sociálních pracovníků a pracovníků ekonomického úseku, 0,10% z celkových nákladů.
Náklady na softwarové odborné programátorské práce a správa PC sítě si vyžádaly 417 tis. Kč (tj o 74
tis. Kč více proti roku 2017), 0,68% z celkových nákladů. Za služby klientům a jejich doprovodu
v rámci terapeutických programů bylo vynaloženo 130 tis. Kč, 0,21% z celkových nákladů.
Z ostatních služeb za poradenské (audit) a právní služby 121 tis. Kč, 0,20% z celkových nákladů
(poskytnutí právních konzultací 5 tis.Kč, audit GDPR 48 tis. Kč, roční náklad na právní ochranu 50
tis. Kč, podklady k soudnímu řízení – IZOBAU – 18 tis. Kč. Dále ostatní služby 80 tis.Kč kopírování, ověřování dokumentů, zdobení vánočního stromku, služby bezpečnostního centra,
deratizace, desinfekce a desinsekce, očkování proti hepatididě A+B pracovníků stravovacího provozu
– 0,13% 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 230 tis. Kč, 0,37% z celkových nákladů.
Rozpis s rozborem mzdových nákladů je uveden v části II. Personální oblast. Celkové osobní náklady
ve výši 33.266 tis. Kč se podílejí 54,23 % na celkových nákladech organizace, a to 53,42% platy
zaměstnanců, náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 0,33% a 0,57 % ostatní osobní náklady.
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Odvody na sociální a zdravotní pojištění tvoří 11.230 tis. Kč se podílejí 18,31 % na celkových
nákladech organizace.

Náklady na zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy byly ve výši
134 tis. Kč, tj. 0,22% celkových nákladů.
Náklady na odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly ve výši 2.437 tis.
Kč, tj. 3,97% z celkových nákladů.
Podrobnější rozpis pořízeného drobného dlouhodobého majetku evidovaného je uveden v části V.
Majetek. Celkové náklady byl ve výši 1.222 tis. Kč, tj. 1,99 % z celkových nákladů.

Celkem

Náklady v Kč

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

109
100
61.342.653
562.776
46.898

Celoroční
pobyt
100
91,74
55.187.234
551.872
45.989

Týdenní
stacionář
9
8,26
5.155.419
572.824
47.735

Ostatní finanční náklady ve výši 52 tis. Kč (poplatky, kolky, soudní poplatky, pojistné platební karty,
pojištění služeb.auta Fabie (vlastnictví organizace) a Renault (výpůjčka), daň silniční, tj. 0,08%
z celkových nákladů.
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Příloha Zásad č. 16 – Náklady:
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III.3. Finanční majetek
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech vedených u Komerční banky a.s., v pokladně i stav
cenin jsou uvedeny v následujícím přehledu:

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
Úvěr na předfinancování dotace Projektu
„Zateplení obvod.pláště a střešní kronstrukce,
výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“
Stav hotovosti na pokladnách
Stav cenin

Stav
31.12.2018

k

4.365.143,36
310.982.21
1.284.405,34
473.240,16
1.676,40
6.435.447,47

872.206,00
37.399,00
0,00

Účetní stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2018 činil 485.632,21 Kč.
Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2019 se uskutečnily převody
týkající se roku 2018 z účtu FKSP na provozní účet organizace (čerpání příspěvku na stravu
zaměstnanců za prosinec 2018 ve výši 8.715,- Kč, úhrady fa za čerpání fondu v roce 2018 za vitamíny
9.920,- Kč), z provozního účtu na účet FKSP (193.285,- Kč základní příděl do FKSP za čtvrté čtvrtletí
2018).
Účetní stav Investičního fondu k 31. 12. 2018 činil 1.281.338,64 Kč.
Rozdíl mezi účtem u banky a účetním stavem je v tom, že v měsíci lednu 2019 se uskutečnil převod
týkající se roku 2018 z účtu Investičního fondu na provozní účet organizace ve výši 3.066,70 Kč –
převod časového rozlišení transferu „Rekonstrukce komunikací“ za 2018/12.
Účetní stav Rezervního fondu k 31. 12. 2018 byl 96.995,69 Kč.
Rozdíl mezi účtem RF a Transparentním účtem u banky (celkem 474.916,56 Kč) a účetním stavem RF
je v tom, že jsou zde finanční prostředky z Fondu odměn ve výši 180.779,- Kč a z Rezervního fondu
ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 193.676,87 Kč. Dále v měsíci lednu 2019 se uskutečnily
převody týkající se roku 2018 z rezervního účtu na provozní účet organizace (čerpání finančních
prostředků z neúčelových darů ve výši 3.465 Kč – vánoční dárky pro uživatele do 18-ti let s nařízenou
ústavní výchovou).
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. Celkový finanční stav fondu depozit ke konci
sledovaného období byl ve výši 6.299 tis. Kč (hotovost na běžném depozitním účtu 1.303 tis.
Kč, na spořícím účtu klientů 4.942 tis. Kč, v depozitní pokladně 34 tis. Kč, pohledávka
z vyúčtování pobytu uživatelů mimo zařízení za 9-12/2018 ve výši 20 tis. Kč) podléhá
inventarizaci a odpovídá stavu vedenému v podrozvahové evidenci.
III.4. Pohledávky a závazky
Organizace eviduje k 31.12.2018 pohledávky v celkové výši 743 tis. Kč, pohledávky za odběrateli 5
tis. Kč, pohledávky za ošetřovné a důchodci činí 738 tis. Veškeré pohledávky jsou před splatností.
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Organizace eviduje k 31.12.2018 závazky v celkové výši 5.274 tis Kč. Za dodavateli činí
závazky částku 909 tis Kč. Závazky za institucemi soc. zabezpečení 946 tis. Kč, daních
z příjmů ze závislé činnosti – mzdy zaměstnanců 391 tis. Kč, zdravotními pojišťovnami z
titulu odvodu z mezd 405 tis. Kč a na jiných závazcích 2.623 tis. Kč (především mzdy za
12/2018 na účty zaměstnancům a výplata v hotovosti zaměstnancům 2.296 tis. Kč).
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Příloha Zásad č. 17 – pohledávky a závazky
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III.5. Dotace a příspěvky
V roce 2018 naše organizace obdržela z JMK:
Poskytovatel
dotace/příspě
vku
JMK

JMK

JMK

JMK

Účel dotace/příspěvku I/P Poskytnutá Vyčerpaná
částka
v částka v Kč
Kč
Dofinancování
P 24.313.000 24.313.000
sociálních služeb dle
§101a zákona 108 /
2006
Dofinancování
P 5.466.500
5.466.500
sociálních služeb dle
§105 zákona 108 /
2006
Správa svěřeného
P
450.000
145.420,00
majetku – údržba
areálu Tomešova –
příkazní smlouva
Oprava střechy HB
P 717.201,60 515.596,00

Komentář

Dotace nebyla vyčerpána ve
výši 304.580,- Kč.
Dokončení opravy započaté
v roce 2017. Zůstatek
201.605,60 Kč.
Dotace na polohovací lůžka
z roku 2017 a která byla
dodána v měsíci lednu 2018.
Zůstatek 15.436,- Kč
k dočerpání v roce 2019.

JMK

Nákup polohovacích
lůžek

P

JMK

Účelová příspěvek na
odstranění škod
vzniklých na stavební
akci „Zateplení
budovy NP“
Neúčelový příspěvek
na provoz
Realizace
interiérových úprava
v budově A – Nový
Pavilon - Humanizace
Výměna zásobníku
TUV
Telefonní ústředna
Zateplení obvodového
pláště, střešní
konstrukce a výměna
otvor.výplní budovy
NP
Realizace
interiérových úprava
v budově A – Nový
Pavilon - Humanizace

P

300.000

284.564,00

P

7.830.000

7.830.000

P

2.470.000

0

I

400.000

338.729

I
I

200.000
3.950.000

122.748
831.277,75

Zůstatek 77.252,- Kč.
Doba použitelnosti zůstatku
3.118.722,25,- Kč byla
prodloužena do 31.12.2019.

I

4.530.000

0

Doba použitelnosti byla
prodloužena do 31.12.2019.

JMK
JMK

JMK
JMK
JMK

JMK

580.326,06

Doba použitelnosti byla
prodloužena do 31.12.2019.
Zůstatek 61.271 Kč.

Celkový zůstatek z investičních dotací je 138.523 Kč bude vrácen na účet JMK.
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III.6. Investice

V roce 2018 naše organizace vytvořila investiční fond z odpisů ve výši 2.358 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 1.500 tis.Kč do Investičního
fondu JMK. Na investice po rok 2018 zůstala částka 858 tis. Kč s nimi bylo počítáno na
investice.
V roce 2018 jsme obdrželi investiční dotace na výměnu tlakové nádoby – zásobník TUV
(400 tis. Kč), telefonní ústřednu (200 tis. Kč). Schválena byla investiční dotace JMK na
zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a výměnu otvorových výplní budovy Nový
Pavilon ve výši 3.950 tis. Kč, z toto částky jsme obdrželi ve sledovaném roce 850 tis. Kč na
zabezpečení stavby (čerpáno 831 tis. Kč), na částku 3.100 tis. Kč z invest. Prostředků JMK
byla prodloužena lhůta použitelnosti do 31.12.2019. Organizace rovněž uzavřela s Komerční
bankou a.s. úvěr na předfinancování dotace Projektu „Zateplení obvod.pláště a střešní
kronstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“ ve výši 2.067 tis. Kč a
z tohoto úvěru bylo čerpáno 872 tis. Kč.
Z vlastních zdrojů bylo financováno: projektová dokumentace na venkovní posezení před
budovou NP (17 tis. Kč) stavební úpravy společenské místnosti na IV.oddělení (43 tis. Kč),
projektová dokumentace na opravu střechy budovy NP (45 tis. Kč), projektová dokumentace
na odstavné parkoviště (42 tis. Kč).

Nedokončený dlouhodobý majetek
PD – vnitřní komunikace
042.611 v areálu
PD – odstavné
042.612 parkoviště
PD – stavební úprava
042.621 parku
042.519 Telefonní ústředna
Interaktivní polohovací
042.520 stůl Sentable
PD – koncepce
venkov.posezení před
042.212 budovou NP – VII.odd.
Stavební úprava
společenské místnosti na
042.216 IV.oddělení
PD a audit –zateplení
obvodového pláště a
042.217 výměnu oken NP
042.218 Výměna zásobníků TUV
042.219 PD – interiérové úpravy
PD – oprava střechy
budovy NP, vč. výměny
042.220 krytiny

CELKEM

Stav k
1.1.2018

Přírůstky

Stav k
31.12.2018

Zařazení

172.200

0

172.200

0

0

42.000

0

42.000

26.400
0

0
122.748

0
122.748

26.400
0

0

47.903,90

0

17.000

0

17.000

0

42.964

42.964

0

230.816 1.703.483,75
0
338.729
614.813
0

0
338.729
0

1.934.299,75
0
614.813

0
45.000
1.044.229 2.359.828,65

676.641

45.000
2.727.416,65
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47.903,90

IV. Autoprovoz
Organizace využívá pro dopravu osob osobní automobil Škodu Fabii, Ford Focus, mikrobus
Mercedes Benz a Renault Master, pro přepravu nákladů a údržbu v areálu domova je
využíván malotraktor Cabrio 36 HP. V průběhu roku došlo k poruše na PC jednotce u
mikrobusu MB, který je od 11/2018 v opravě a čeká na náhradní díl.
Kromě pravidelných servisních oprav a diagnostiky si technický stav jednotlivých vozidel
vyžádal nevyžádal větší opravu, vyjma výše uvedené poruchy PC jednotky u mikrobusu MB.
Renault Master 2,2 – rok výroby 2015. V průběhu roku 2018 se prováděly povinné servisní
prohlídky s výměnou olejů a filtrů a drobné opravy, vyplývající z provozu.
Mercedes Benz 313 CDI – rok výroby 2002, pořízen v roce 2003. Během roku se prováděly
výměny olejů a filtrů a drobné opravy dle provozu. Koncem roku došlo k poruše PC jednotky,
čeká se na náhradní díl.
Malotraktor Cabrio 36HP - Byla provedena servisní prohlídka po 500 motohodinách, výměna
oleje v motoru a filtrů a drobné opravy vyplývající z provozu vč. výměny poškozených dílů
za náhradní.
Škoda Fabia 1,2 – rok výroby 2003 – technická prohlídka vozidla vč. vyplývajících nutných
oprav a výměny oleje v motoru a filtrů.
Ford Focus 1,6 – rok výroby 2014 – provoz vozidla od 1/2015, technická prohlídka vozidla
vč. vyplývajících nutných oprav a výměny oleje v motoru a filtrů.
Technické parametry jednotlivých vozidel, náklady na provoz a využití jsou uvedeny
v následujícím přehledu.
Průměrná
Ujeté
spotřeba
kilometry
dle TP
l /100 km

km/rok

Spotřeba za rok
2018

Skutečná spotřeba

l / rok

Kč / rok

l /100 km

Kč/km

Kč / l

Mercedes - Benz
313cdi

11,7

15 657

389,39

12 335,0

9,66

3,01

31,67

Ford Focus 1,6

6,8

8 458

552,94

17 619,1

7,26

2,32

31,86

Škoda Fabia 1,2

7,9

2867

621,09

19 993,2

6,53

2,07

32,19

Renault Master

8,7

11 641

1 263,1

40 117,2

9,56

3,05

31,76
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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. 2018
Dlouhodobý majetek

Stav
k 1.1.2018

Přírůstky
majetku

Úbytky
majetku

021 201 Budovy, haly
021 601 Stavby
Účet 021 –Budovy, stavby
022 101 Energetické
022 401 Ostatní
22 301 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

159 986 442,16
381 693,000
0,00 160 368 135,16
18 012 317,77 4.646 756,82
0,00 22 659 074,59
177 998 759,93 5 028 449,82
0,00 183 027 209,75
3 447 565,64
0,00 23 399,00
3 424 166,64
4 649 844,44
743 287,00
0,00
5 393 131,44
813 232,40
122 748,00 257 554,40
678 426,00
2 653 511,60
0,00
0,00
2 653 511,60
2 944 280,10
0,00 138 000,00
2 806 280,10
42 372,00
0,00
0,00
42 372,00
66 550,00
0,00
0,00
66 550,00
14 617 356,18
866 035,00 418 953,40 15 064 437,78
32 246,00
0,00
0,00
32 246,00
12 239 436,59
0,00
0,00 12 239 436,59

Stav
k 31.12.2018

V uplynulém období byl do užívání zařazen následující dlouhodobý majetek:
021 201:
Výměna zásobníku TUV. Pořizovací cena 338.729,-. Dotace na investice z JMK.
Technické zhodnocení – Úprava společenské místnosti na IV. oddělení. Pořizovací cena
42.964,- Kč. Pořizení z vlastních investičních zdrojů.
021 601:
Technické zhodnocení – Rekonstrukce Komunikace pozemní a účelové.
Pořizovací cena 4.646.756,82 Kč. Z toho investiční akce JMK 4.474.556,82 Kč a z vlastních
zdrojů 172 200,- Kč
022 301:
Telefonní ústředna. Pořizovací cena 122.748,- Kč. Dotace na investice z JMK.
022 401:
Pračka. Pořizovací cena 144.095,- Kč. Dynamický nákupní systém JMK.
Granulová myčka nádobí. Pořizovací cena 433.543,- Kč. Dynamický nákupní systém JMK.
Bubnový sušič plynový. Pořizovací cena 82.280,- Kč. Dynamický nákupní systém JMK.
Blixer stolní. Pořizovací cena 83.369,- Kč. Dynamický nákupní systém JMK.
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V uplynulém období byl vyřazen následující dlouhodobý majetek:
022 101:
Chladící skříň v pořizovací hodnotě 23.399,- Kč. Rok výroby 1998 – oprava nerentabilní.
022 301:
Telefonní ústředna HICOM 118 v pořizovací hodnotě 257.554,40 Kč. Rok výroby 1998 –
Nevyhovující zastaralý typ.
022 701:
Sprchové lůžko v pořizovací hodnotě 138.000,- Kč. Neopravitelné z důvodu nedostupnosti
náhradních dílů.
V kategorii drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč :
Zdravotní úsek - byly pořízeny 2 skříňky na šanony a 3 skříňky na léky v celkové ceně
31.280,- Kč, 2 židle kancelářské za 3.998,- Kč, LCD monitor v ceně 3.248,- Kč.
Výchovný úsek - byla pořízena lůžka a matrace v celkové hodnotě 414.000,- Kč, mobilní
stůl SEN TABLE za 39.989,29 Kč, matrace LUX a prodloužení lůžka v ceně 15.555,- Kč,
fotoaparát SONY v ceně 2.898,- Kč, stoly jídelní a vestavěná skříň za 53.920,- Kč,
2 kancelářské židle v ceně 3.998,- Kč, vánoční strom umělý za 1.430,- Kč, Audio věž Pioneer
a DVD přehrávač v hodnotě 4.683,- Kč, televize Samsung za 11.549,- Kč, 2 vysavače za
2.380,- Kč, laminovačka, řezačka a tiskárna v celkové ceně 4.200,- Kč, 2 křesla za 3.398,- Kč,
20 ks židlí dřevěných v celkové ceně 49.600,- Kč, 8 ks šatních skříní v celkové ceně 68.000,Kč, sušička na ovoce za 1.959,- Kč, myčka na nádobí AEG v hodnotě 15.789,- Kč, 6 ks
kuchyňských skříněk s dřezem a baterií a myčka na nádobí v celkové hodnotě 73.850,- Kč, 2
toaletní nástavce za 1.938,- Kč, masážní lehátko JUVENTAS za 22.511,- Kč, vrtačka se
stojanem do keramické dílny za 1.780,- Kč, mixér Braun za 1.300,- Kč, mikrovlnná trouba
v hodnotě 1.527,- Kč, sušák na prádlo za 1.290,- Kč, 3 regály za 3.420,- Kč, lednice INDESIT
v hodnotě 7.107,- Kč, 3 slunečníky za 2.788,- Kč, mobilní telefon XIAOMI za 3.547,- Kč,
mikrovlnná trouba SENCOR za 1.239,- Kč, 3 bezdrátové telefony Panasonic za 3.872,- Kč,
televizor Philips za 10.059,- Kč, 15 ks lůžek MOVITA a 15 ks pasivních matrací za celkovou
cenu 604.183,08 Kč.
Provozní úsek (údržba, úklid, prádelna, zahrada a stravovací úsek) - byl zakoupen rudl
za 2.789,- Kč, 2 pracovní stoly nerez a vozík servírovací v hodnotě 46.603,- Kč, židle
kancelářská za 1.950,- Kč, automatické otvírání a zavírání kurníku v hodnotě 6.462,- Kč,
posypový vozík HECHT v ceně 2.518,- Kč, 3 stoly kuchyňské a 1 stůl dřezový v celkové ceně
53.126,- Kč, vysavač za 1.190,- Kč, vozík servírovací za 10.687,- Kč, zálohový software za
1.335,- Kč, propojení WIFI antény za 3.786,- Kč, kabinetový změkčovací filtr v hodnotě
10.241,- Kč, 6 ks vysílací jednotky WIFI za 15.874,- Kč, lednice LIEBHERR 554 l za
29.341,- Kč, tabule billboard za 5.505,50 Kč, drtič odpadu za 22.398,- Kč, navigace GPS
v hodnotě 4.948,- Kč
Ekonomický úsek a vedení - byl zakoupen balíček programů, sklady, jídelníčky, strávníci,
depozita, klienti a sledování péče v hodnotě 32.186,- Kč, SW MS OFFICE a AVG za 5.800,Kč, Notebook za 30.044,- Kč, externí disk a USB celkem za 2.630,- Kč, program Docházka
v hodnotě 15.450,- Kč, mobilní telefon HUAWEI v hodnotě 21.995,- Kč, espresso Delongi
v hodnotě 14.520,- Kč, 2 skartovačky za 5.808,-Kč, kroužkový vazač v hodnotě 3.910,- Kč,
mobilní telefon HUAWEI v hodnotě 12.494,- Kč
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Z Darů byl pořízen fotoaparát Olympus v hodnotě 500,- Kč
Z důvodu opotřebení či zničení byly z evidence drobného majetku vyřazeny:
Varné konvice, rádio magnetofony, křesla, skříně, stoly, židle, koberec, masážní lehátko,
mikrovlnná trouba, mixér, lednice, drtič odpadů, Dymo kleště, mobilní telefon, bezdrátové
telefony, počítače, tiskárny, monitor, myčka na nádobí, postele, válendy, přikrývky, polštáře,
matrace, sedačky do sprchy, konstrukce s plachtou a software v celkové hodnotě 302 322,98
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 1.1.2018
028101 Nábytek
5 715 286,76
028201 Kuchyňské
1 004 884,20
028601 Ostatní
3 477 524,76
028603 Vlastní
1 131 433,20
028501 Výzva 87
13 999,00
Celkem DDHM
11 343 127,92
018
121 896,20
Evidovaný majetek –
podrozvaha
902 101 Nábytek
902 201 Kuchyňské
902 301 Textil
902 601 Ostatní
902 603 Vlastní
902 901 Pronájem
Celkem
901 101 Software

Stav k 1.1.2018
1 498 949,17
170 765,67
171 102,30
809 873,43
170 183,30
534 732,00
3 355 605,87
143 622,30

Přírůstky
1 112 619,17
225 412,00
277 973,70
0,00
0,00
1 616 004,87
47 636,00

Vyřazení
36 823,30
38 755,30
124 547,08
16 190,00
0,00
216 315,68
0,00

Stav k
31.12.2018
6 791 082,63
1 191 540,90
3 630 951,38
1 115 243,20
13 999,00
12 742 817,11
169 532,20

Přírůstky
76 544,00
6 025,00
0,00
65 991,50
0,00
0,00
148 560,50
10 380,00

Vyřazení
26 255,20
11 829,10
7 100,00
31 959,00
8 864,00
0,00
86 007,30
11 101,00

Stav
k 31.12.2018
1 549 237,97
164 961,57
164 002,30
843 905,93
161 319,30
534 732,00
3 418 159,07
142 901,30

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.
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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. 2 ze dne 7. 6. 2018 na dobu
neurčitou. Roční nájem činí 1.500,- Kč + 412,- Kč daň z nemovitosti.
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 2018
ukončena.

Str. - 32 -

VI. Peněžní fondy
Příloha č. 5 - Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018
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 1.1.2018 byl 744 tis. Kč. Účetní odpisy roku
2018 tvořily příjem fondu ve výši 2 358 tis. Kč.
Zřizovatel poskytl v roce 2018 investiční dotace v celkové výši 1.450 tis. Kč: výměnu
zásobníku TUV - tlakových nádob (400 tis. Kč), telefonní ústřednu (200 tis. Kč), zateplení
budovy NP (850 tis. Kč).
Počáteční stav fondu rezervního činil 97 tis. Kč jen z finančních darů. V průběhu roku díky štědrosti
dárců přibylo 105 tis. Kč (viz. tabulka přehled přijatých darů). V průběhu roku byly do provozu
zúčtovány dary ve výši 105 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. 2018 je 97 tis. Kč.
Z fondu odměn nebylo v roce 2018 čerpáno, příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu byl
32 tis. Kč, zůstatek k 31. 12. 2018 je 181 tis. Kč.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen i čerpán v souladu s plánem na rok 2018. Počáteční
stav fondu byl 370 tis. Kč a 660 tis. Kč byl základní příděl do fondu.

V roce 2018 bylo z fondu kulturních a sociálních potřeb čerpáno v celkové výši 544 tis. Kč. Z
toho příspěvek na stravování zaměstnanců 138 tis. Kč, 236 tis. Kč na rekreaci, 100 tis. Kč na
vitamíny, kulturu, ubytování na ubytovně pro zaměstnance a rehabilitace; na dary k životním
a pracovním výročím bylo použito 70 tis. Kč. Zůstatek fondu je ve výši 486 tis. Kč.
Všechny výše uvedené peněžní fondy organizace jsou finančně kryty.
Fond ze zlepšeného výsledku hospodaření měl k 1.1.2018 počáteční stav 66 tis. Kč tis. Kč Příděl
z výsledku hospodaření předchozího období byl 128 tis. Kč. Zůstatek k 31.12.2018 je 194 tis. Kč.
Fond je finančně kryt.
Více informací je uvedeno v části III. 3. Finanční majetek.
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Příloha Zásad č. 14 – peněžní fondy:
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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. K 31. 12. 2018 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.

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.
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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:
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
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-

-

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 18. ledna 2018 provedli pracovníci krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru
ekonomiky a kontroly Ing. Matejovem Františkem, Ing. Vítězslavem Nekovářem 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 prověření uskutečňovaných operací
při hospodaření s veřejnými prostředky při realizaci činností Zámeček Střelice, p.o., registrované
služby Týdenní stacionář ID 1234358, Domov pro osoby se zdravotním postižením ID 7016635 a
Denní stacionář ID 7829888 v rámci Řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok
2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu
s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Organizace čerpala prostředky z finanční podpory v souladu s podmínkami pro čerpání dle Smlouvy.
Nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Dne 9.2.2018, MVDr. Nikola Přikrylová a MVDr. Kristýna Herodková, pracovnice Krajské
veterinární správy provedly kontrolu na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle
- § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů.
Nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů.
Kontrolní prohlídku objektu Tomešova 12 s č.p. 571, pozemky, par.čís. 343,344/1, 344/2, 345,
346, k.ú. Staré Brno, obec Brno, provedli pracovníci Stavebního úřadu Brno-střed, Odboru sociálních
věcí JMK, Investičního odboru JMK a zástupců organizace Zámeček Střelice,p.o., dne 21.8.2018 za
účelem zjištění, zda stavebně technickým stavem stavby není ohrožován život a zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí a je řádně prováděna údržba stavby. Tento objekt je
majetkem KÚ JMK s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro organizaci Zámeček
Střelice, p.o.. Zámeček Střelice, p.o. tento objekt ke své činnosti nevyužívá, jen udržuje. Objekt je
pravidelně monitorován MP Brno, přesto do zabezpečeného objektu opakovaně neoprávněně vnikly
neznámé osoby, které měly vliv na stavebně technický stav objektu.
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Organizace Zámeček Střelice byla vyzvána k odstranění závady a to zabezpečení všech stávajících
otvorů v objektu proti vniknutí cizích osob. Závady byly ve stanoveném termínu odstraněny.
Dne 6.9.2018 pracovnice Krajské hygienické stanice JMK Brno, Ing. Kateřina Koplíková,
Pavlína Horáková provedly kontrolu podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů – kontrola byla zaměřena na hygienický stav umělého
koupaliště – bazénu v HB. Kontrolní zjištění vycházelo z předložené dokumentace: Provozního řádu,
Dodatku č. 1 k provoznímu řádu, Výpisu z živnostenského rejstříku, Provozního deníku a Protokolů
rozborů pitné vody od 4.4.2017-6.9.2018. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, bez
nápravných opatření.
Dne 22. října 2018 provedli pracovnice odvětvového odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Ing. Tomaníčkovou Janou, Holešínskou Vlastou a Bc. Brzobohatou Janou
kontrolu v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů. Kontrola byla zaměřena na vedení účetnictví, řídící finanční kontrolu, nakládání s majetkem,
účetní evidenci majetku a mzdovou agendu. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.
Vyjádření k zjištěným nedostatkům bude předloženo dle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole do
dvou měsíců od ukončení kontroly.
Dne 4.12.2018 pracovnice Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Květa
Boháčková (územní svazová inspektorka), kontrolovala bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav
pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 zákoníku práce. Jednotlivá
zjištění byla průběžně projednána se zástupce zaměstnavatele a byla doporučena nápravná opatření.
Dne 11.12.2018 pracovnice Krajské hygienické stanice JMK Brno, Ing. Kateřina Koplíková,
provedla kontrolu podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů – kontrola byla zaměřena na hygienický stav umělého koupaliště – bazénu v HB.
Kontrolní zjištění vycházelo z předložené dokumentace: Provozního řádu, Dodatku č. 1 k provoznímu
řádu, Výpisu z živnostenského rejstříku, Provozního deníku a Protokolů rozborů pitné vody od
6.9.2018-11.12.2018. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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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 40 tis. Kč.
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Příloha Zásad č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu, plánu hospodaření:
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Přílohy OSV:

Příloha Sociální a výchovná péče
Příloha Personalistika
Příloha Zvláštní příplatky
Příloha Tržby
Příloha Rozbor vlastních tržeb

Ve Střelicích 27. 2. 2019

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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