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1. Úvod
Letos už to bude pátý rok, co pracuji pro Domov seniorů. Je to jako včera, když
jsem byl jmenován ředitelem, a přesto, když se ohlédnu zpět, vidím ohromnou
řadu změn, které zde za ta léta nastaly. Pro rok 2019 mne napadá jediné
označení, a to rok stavební. Celé období minulého roku bylo ovlivněno právě
přípravami a následně zahájením stavebních prací na realizaci nové provozní
budovy naší organizace. Ve spolupráci se zřizovatelem městem Břeclav, se nám
podařilo získat dotaci od MPSV na celkovou rekonstrukci našeho Domova.
Tento projekt je rozdělen do dvou hlavních částí.
Nejdříve musíme vybudovat nové zázemí pro technické a stravovací úseky, na tuto část MPSV
uvolnilo 43,9 mil. Kč. Současné prostory jsou nevyhovující jak po stránce technického stavu, tak
i s ohledem na objem činností. Pro úspěšný průběh této etapy jsme již přizpůsobili logistiku naší
organizace, aby ji stavba co nejméně narušovala.
V další etapě proběhne rekonstrukce ubytovací části našeho domova. Je velmi nutné zajistit
provoz z pohledu požární ochrany, musí se vyměnit veškeré drátové rozvody, kolabující
stupačky a rozvody tepla a vody. Je zapotřebí přizpůsobit ubytovací část současnému objemu
poskytované péče a zmodernizovat sociální zázemí našich klientů.
V současné době stavba probíhá dle harmonogramu s plánovaným cílem dokončení 13. listopadu
2020. V tento den by měl náš stravovací úsek zahájit zkušební provoz v nové kuchyni a do konce
roku je naplánována kolaudace celého nového objektu.
Uvolněné prostory kuchyňského provozu se propojí se současnou jídelnou a vznikne velký
společenský sál, který klienti využijí nejen pro stravování, ale i pro volnočasové a kulturní
aktivity.
Při snaze o zvyšování kvality poskytovaných služeb bych hlavně zdůraznil „Značku kvality
v sociálních službách“, kterou jsme po zdařilém certifikačním procesu získali pro sociální službu
domov se zvláštním režimem. Cílem značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým
uživatelům sociální služby, či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům,
jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních
služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na hodnocení jednotlivých
oblastí – péče, partnerství, kultura a volný čas, stravování a ubytování. Je zároveň i nástrojem a
měřítkem kvality sociální služby. Značka kvality v sociálních službách je zařazena do
prestižního vládního programu „Česká kvalita“ garantujícího objektivitu a nezávislost svých
značek.
V říjnu loňského roku jsme zahájili provoz nové služby „Břeclav vozí seniory“. Zajišťujeme
smluvní přepravu obyvatel Břeclavi s věkem nad 65 let či držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Po předem dohodnuté objednávce je přepravíme na určená místa, např. úřady, zdravotnická
zařízení, lékárny…
Velkou radost mám také ze spolupráce s organizací ADRA. Dlouho jsme hledali formát pro
práci s dobrovolníky, abychom je uměli nejen najít, ale i organizovat, motivovat a udržet. Až
s touto organizací se nám podařilo získat více než dvacet pravidelných dobrovolníků, kteří
zpříjemňují dny našim klientům.
Do budoucna se musíme zaměřit hlavně na zlepšení vzájemné spolupráce všech úseků našeho
Domova a uvědomit si, že pracovat v oblasti sociálních služeb je i forma osobního poslání.
Jedině tak dosáhneme toho, aby poskytovat podporu, pomoc a péči s cílem zajistit klientům
důstojnost ve stáří bylo pro nás každodenní samozřejmostí a nejen proklamace.
Břeclav 10. února 2020
PhDr. David Malinkovič
ředitel Domova seniorů Břeclav, p.o.
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2. Základní informace
Název organizace:

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Břeclav, Na Pěšině 2842/13, PSČ 690 03

IČO organizace:

48452734

DIČ organizace

CZ48452734

Číslo účtu:

7939651/0100

Zřizovatel:

Město Břeclav

Adresa zřizovatele:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

IČ zřizovatele:

00283061

Statutární zástupce – ředitel:

PhDr. David Malinkovič

Kontakt:

tel.: 519 373 087
e-mail: podatelna@dsbreclav.cz
datová schránka: 986kgm2
www.dsbreclav.cz
GPS: 48.7685753N, 16.8867981E
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3. Charakteristika organizace
Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace (dále jen Domov seniorů) je příspěvkovou
organizací zřízenou Městem Břeclav. Zařízení je v provozu od roku 1976 a zajišťuje komplex
sociálních služeb pro občany, kterým z důvodu věku nebo pro trvalé změny zdravotního stavu
nemůže být zajištěna komplexní péče v jejich vlastním prostředí členy rodiny ani pečovatelskou
službou nebo jinými terénními službami.
Služby jsou poskytovány celoročně. Rozsah služeb upravuje zák. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.
V současné době poskytuje čtyři druhy sociálních služeb:
 Domov pro seniory
 Domov se zvláštním režimem
 Odlehčovací služba
 Denní stacionář
V rámci své hlavní činnosti organizace:
 provozuje vaření a výdejny obědů pro seniory (na ulici Stromořadní, Na Pěšině,
v Charvátské Nové Vsi a v Poštorné)
 prostřednictvím organizací zajišťujících ambulantní a terénní sociální služby dodává
obědy pro občany se sníženou soběstačností
 zajišťuje správu bytů a nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou s 81 byty.
Příspěvková organizace Domov seniorů má kromě hlavní činnosti schválenou zřizovací listinou i
doplňkovou hospodářskou činnost, kterou je:
 pronájem nebytových prostor
 hostinská činnost
 praní textilu a oděvů

4. Poskytované služby
4. 1. Sociální služby
Domov pro seniory
má kapacitu 104 lůžek. Klienti mají k dispozici 22 jednolůžkových, 31 dvoulůžkových pokojů
s balkonem a předsíňkou a 5 čtyřlůžkových. Posláním této celoroční pobytové služby je
poskytovat podporu, pomoc a péči naší cílové skupině s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří.
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku nebo zdravotního stavu
částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby
s pomocí svých blízkých ani terénních služeb. Zásadou je zajištění důstojnosti a individuálního
přístupu.
Cíle domova pro seniory:
 klient žije důstojným způsobem života s ohledem na své potřeby
 klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho aktuální
potřeby a zdravotní stav
 klient je spokojený se svým životem přiměřeně svým možnostem
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Domov se zvláštním režimem
má kapacitu 100 lůžek. Uživatelé služby mají k dispozici 50 dvoulůžkových pokojů.
Posláním této celoroční pobytové služby je poskytovat podporu, pomoc a péči naší cílové
skupině s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří. Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let,
s různými formami demence, které jsou částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči
druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb.
Zásadou je zajištění důstojnosti a individuálního přístupu.
Cíle domova se zvláštním režimem:
 klient žije důstojným způsobem života s ohledem na své potřeby
 klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho aktuální
potřeby a zdravotní stav
 klient je spokojený se svým životem přiměřeně svým možnostem
Odlehčovací služba
má kapacitu 4 lůžka a jsou pro ni vyčleněny 2 dvoulůžkové pokoje. Minimální doba poskytování
je 14 dní a maximální doba 3 měsíce.
Posláním pobytové odlehčovací služby je dočasné převzetí péče o osoby, které nejsou schopny
samy zajišťovat své životní potřeby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu a umožnit tak
odpočinek osobám, které o své blízké pečují.
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo
onemocnění demencí, částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a potřebují
zajistit své potřeby po dobu odpočinku blízkých, kteří o ně jinak pečují.
Cíle odlehčovací služby:
 klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho potřeby a
zdravotní stav v době, kdy blízcí pečující potřebují odpočinek
Denní stacionář
má kapacitu 7 míst. Posláním této ambulantní služby je zabezpečit osobám naší cílové skupiny
potřebnou každodenní podporu, pomoc a péči tak, aby byla zachována jejich soběstačnost.
Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo
onemocnění demence částečně soběstačné a nejsou schopné zajistit své potřeby v době, kdy o ně
z různých důvodů nemohou jejich blízcí pečovat.
Cíle denního stacionáře:
 klient si v rámci možností udržuje svou soběstačnost
 klient tráví svůj den smysluplně
Kapacita zařízení, počet uživatelů

Kapacita zařízení
Počet uživatelů k 31. 12. 2018
Počet uživatelů k 31. 12. 2019
- muži
- ženy
Průměrný počet uživatelů

Domov pro
seniory

Domov se zvláštním
režimem

Odlehčovací
služba

104
101
101
31
70
101,45

100
100
99
25
74
98,6

4
3
1
0
1
3,5
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Počet klientů a obložnost
Domov se
zvláštním
režimem
124
98,60%

Domov pro
seniory
Počet uživatelů za rok 2019
Obložnost

135
97,35%

Odlehčovací
služba

Denní
stacionář

37
88,63%

12
-

Počet zahájení a ukončení
Domov se
zvláštním
režimem
24
2
23

Domov pro
seniory
Přijatí
Ukončili službu
Zemřelí

31
6
28

Odlehčovací
služba

Denní
stacionář

Celkem

34
36
2

4
6
0

93
50
53

Průměrný věk uživatelů
Domov pro
seniory
60 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let
Průměrný věk uživatelů
Počet manželských párů

4
25
33
36
3
81,9
4

Domov se
zvláštním
režimem
1
17
41
36
4
83,3
4

Odlehčovací
služba

Denní
stacionář

Celkem

0
6
12
16
0
84
1

0
1
5
0
0
81,6
0

5
49
91
88
7
82,7
9

Počet uživatelů dle věku
60 – 65 let
66 – 75 let
76 – 85 let
86 – 95 let
nad 95 let

Náročnost sociální služby dle stupně závislosti k 31. 12. 2019
Domov pro
seniory

Typ závislosti
Trvale upoutaní na lůžko
Mobilní za pomoci druhé osoby či kompenzačních pom.
I. stupeň závislosti
II. stupeň závislosti
III. stupeň závislosti
IV. stupeň závislosti
Bez posuzovaného stupně - čekající na vyřízení
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14
62
9
28
44
15
5

Domov se
zvláštním
režimem
36
28
2
10
31
55
1

4. 2. Další poskytované služby
Klienti mohou využít služeb psycholožky a logopedky. Psycholožka poskytuje klientům mimo
jiné také individuální konzultace a podporuje je v adaptačním období po přijetí do Domova
seniorů. Korekcí řeči se zabývá logopedka.
Rehabilitace je indikována na základě doporučení praktického lékaře či odborného lékaře.
Rehabilitační pracovník provádí zejména vertikalizaci klienta, nácvik pohybových stereotypů,
nácvik správného používání kompenzačních pomůcek, mechanoterapii, inhalaci a v neposlední
řadě léčebnou tělesnou výchovu individuální či skupinovou. Rehabilitační pracovník se také
podílí na správném výběru kompenzační pomůcky.
Dva dny v týdnu ordinuje v Domově seniorů pro klienty praktický lékař. Akutní lékařskou péči a
vyšetření v ambulancích odborných lékařů zajištuje Nemocnice Břeclav a Poliklinika Břeclav.
Klientům je k dispozici kadeřnictví, pedikúra a kantýna, pomáháme při drobných nákupech.
V knihovně je kromě knih k dispozici počítač s internetem. Pravidelně dochází do Domova
seniorů zástupce církve, který vykonává duchovní službu u imobilních klientů. Jednou za měsíc
je u nás sloužena mše svatá. Jednou týdně přichází pracovnice Městské knihovny Břeclav a
klienti si mohou vypůjčit tituly z její nabídky knih.

4. 3. Dům s pečovatelskou službou
V Domě s pečovatelskou službou zabezpečujeme správu bytů a nebytových prostor. K dispozici
je obyvatelům 81 bytů. Postupně se snažíme jednotlivé byty opravovat a modernizovat.
Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu obyvatelům zde zajišťuje Oblastní charita Břeclav.

4. 4. Volnočasové aktivity
Aktivity organizují volnočasové pracovnice v sociálních službách ve funkci základní
nepedagogická činnost. V této oblasti se klientům věnují také dobrovolníci a praktikanti.
Aktivizační činnosti tvoří nedílnou součást života klientů v Domově. Nabízíme klientům
možnost trávit svůj život aktivně i ve vyšším věku. Snažíme se nabídkou pořádaných aktivit
vyplnit jejich volný čas. Klienti můžou využívat společenské místnosti, kulturní místnost,
vzpomínkovou místnost a sportovní místnost.
Dobrovolníci, kteří se našim klientům věnují, vykonávají svou činnost pod záštitou organizace
ADRA, se kterou jsme začali spolupracovat již v roce 2018. Řady dobrovolníků se rozšiřují, což
je dalším krokem ke zkvalitňování služeb pro naše klienty a této spolupráce si velmi vážíme.
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V pravidelných aktivitách nabízíme:
-

-

Narozeninová oslava - Každé pondělí probíhá posezení s oslavenci, jejich přáteli či
rodinou, kde jim osobně pogratuluje pan ředitel a posedí s nimi u kávy nebo čaje.
Tvořivá dílna
Čtení z denního tisku – Skupinové nebo individuální.
Stolní hry – například člověče nezlob se, pexeso, karty, kostky a jiné společenské hry
Pletařský kroužek
Hudební okénko
Trénování paměti - Náplní těchto setkání je procvičování paměti. Jedná se např. o
posilování časové orientace, slovní hry, slovní fotbal, kvízy a přísloví.
Vzpomínkové okénko - V rámci reminiscence se pracuje se vzpomínkami našich klientů
(průběh Vánoc, jara, Velikonoc, řemesla, školní docházky)
Modlení růžence - Každý pátek přichází dobrovolnice, která řídí modlení růžence.
Aromaterapie - Relaxační posezení u relaxační hudby s promasírováním těla.
Cvičení na MotoMedu - Procvičení dolních končetin na přístroji MotoMed. Při cvičení na
motomedu mohou klienti projíždět krajinou a prostřednictvím monitoru se dostanou do
známých míst okolních států.
Šipky, stolní fotbal – Tato aktivizace probíhá ve sportovní místnosti.
Tematické dny
Kondiční cvičení
Zmrzlinové dny, které se konají během letního období.

V průběhu celého roku nás navštěvují děti různého věku ze škol a školek. Chodí nejenom
zazpívat našim klientům a potěšit je, ale i ukázat, co všechno umí vyrobit. Pokud počasí dovolí,
klienti mají možnost jít v doprovodu pracovníků na procházku do blízkého okolí.
Jednou týdně přichází pracovnice Městské knihovny a klienti si mohou vypůjčit tituly z její
nabídky knih.
Pravidelně dochází do Domova také zástupci církve, který vykonává duchovní službu. Jednou za
měsíc je v Domově sloužena mše svatá.
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata.
Mnoho našich seniorů se tak mohlo potěšit vánočními dárky.
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Akce, které proběhly během roku 2019:
13. 1. 2019
17. 1. 2019
13. 2. 2019
25. 2. 2019
28. 2. 2019
7. 3. 2019
8. 3. 2019
14. 3. 2019
10. 4. 2019
24. 4. 2019
30. 4. 2019
2. 5. 2019
16. 5. 2019
19. 5. 2019
4. 6. 2019
11. 6. 2019
19. 6. 2019
19. 6. 2019
22. 6. 2019
4. 7. 2019
11. 7. 2019
11. 8. 2019
28. 8. 2019
17. 9. 2019
27. 9. 2019
4. 10. 2019
9. 10. 2019
17. 10. 2019
31. 10. 2019
2. 12. 2019
5. 12. 2019
8. 12. 2019
9. 12. – 31.12. 2019
10. 12. 2019
16. 12. 2019
17. 12. 2019
24. 12. 2019

Ohňostroj k oslavě stých narozenin klienta
Canisterapie štěňata
Bohoslužba
Břišní tance
Canisterapie
Bohoslužba
Fašank
Turecké odpoledne Tematické odpoledne
Bohoslužba
Sportovní den
Čarodějnice
Canisterapie skupinová
ZŠ Kupkova – Den matek
Koňárci a mužský sbor Poštorná
Tematický den Mexiko
Muzikoterapie
Domov dětí – pohádka,
Hodonín Petangue
Dračí lodě
Zahradní slavnost Duo Jamaha
Duo Ruggieri
Zahradní slavnost DH Zlaťulka
Skupina Apollo
Výlet Valtice
Svatováclavské slavnosti – dětské soubory
Divadlo bez pravidel
Bohoslužba
Tematický den Japonsko – čínský
Dušičková bohoslužba
Rozsvěcení vánočného stromu, sbor Kvítek
Mikuláš
Koňárek a ženský sbor
Vánoční kavárna
IQ Roma servis
ZŠ Kupkova Vánoční zpívání
ZŠ Valtická
Koledování skauti
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DH Zlaťulka

Duo Jamaha

Tematické odpoledne

Bohoslužba za zemřelé

Canisterapie

Adventní doba
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5. Stravování
Stravování v Domově seniorů je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy s důrazem na
čerstvost a kvalitu potravin. Skladba jídelníčku sestavuje nutriční terapeutka.
Dle doporučení lékaře připravujeme tyto základní diety:
- normální (racionální)
- šetřící
- diabetická
- diabetická + šetřící
- bezlepková dieta
Diety připravujeme dle individuálních požadavků uživatelů – krájené, mleté, mixované, tekuté
nebo se klientům podávají nutridrinky. Ohled bereme také na potravinové alergie klientů např.
bezmléčná dieta a další.
Přehled porcí uvařených jídel za rok 2019

Klienti
Zaměstnanci
Zaměstnanci MěÚ
Výdejny
Ostatní
Celkem

Snídaně

Oběd

Večeře

Druhá večeře

71 733

72 650
22 932
25 006
78 852
44 947
244 384

71 846

21 405

332
72 178

21 405

71 733

Obědy dle skupin
Klienti
Zaměstnanci
Zaměstnanci MěÚ
Výdejny
Ostatní
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6. Personální zajištění
Struktura zaměstnanců v roce 2019
Evidenční počet zaměstnanců

Funkce
THP
Střední zdravotnický personál
Pracovník v sociálních službách
Sociální pracovnice
Pracovníci kuchyně
Dělníci
Uklízečky
Zaměstnanců celkem

31. 12. 2018
11
17
78
4
40
13
12
175

31. 12. 2019
11
19
78
4
38
13
15
178

Přepočtený
počet
zaměstnanců
2019
10,8
18,5
75,8
4
36,75
12,875
12,85
171,575

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2019
THP
Střední zdravotnický personál
Pracovník v sociálních službách
Sociální pracovnice
Pracovníci kuchyně
Dělníci
Uklízečky

Fluktuace zaměstnanců v roce 2019

Nástup
Ukončení PP

Hlavní pracovní
poměr
32
30

Dohoda o pracovní
činnosti
4
4

13

Dohoda o provedení
práce
14
19

Organizační struktura k 31. 12. 2019
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7. Hospodaření
Informace o hospodaření vycházejí z účetnictví, skladové evidence, rozborů hospodaření a
z provedené řádné inventarizace majetku a pohledávek k 31. 12. 2019. V účetnictví sledujeme
odděleně všechny ekonomické ukazatele na jednotlivé sociální služby – ekonomická střediska,
analytické a současně i střediskové členění reflektuje hlavní a doplňková činnost, která je
stanovena zřizovací listinou. V hlavní činnosti příspěvková organizace realizuje sociální služby:





Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Denní stacionář
Odlehčovací služba

U těchto sociálních služeb došlo od 1. 1. 2016 ke změně financování, a to prostřednictvím
veřejné podpory. Organizace na sebe převzala závazek poskytovat veřejnou službu v souladu
s Rozhodnutím komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
Organizace obdržela Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
v Jihomoravském kraji pro sociální služby: denní stacionář, odlehčovací službu, domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem.
Dále organizace obdržela Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, a to
pověřením svého zřizovatele k poskytování zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují
pobytové služby.
V souvislosti s těmito veřejnými podporami došlo i ke změnám ve vedení účetnictví v souvislosti
s pravidly JMK a požadavky zřizovatele. Jednotlivé veřejné podpory jsou členěny analyticky,
střediskově a pomocí účelových znaků. Dále jsou v rámci jednotlivých středisek důsledně
rozlišovány náklady a výnosy, které spadají do jednotlivých vyrovnávacích plateb a náklady a
výnosy mimo vyrovnávací platby.
Na základě požadavku zřizovatele v hlavní činnosti organizace provozuje výdejny obědů pro
seniory. Výdejny obědů jsou v městské části Poštorná, Charvátská Nová Ves a v Břeclavi na
ulici Stromořadní. V části Stará Břeclav si zájemci vyzvedávají obědy přímo v Domově seniorů.
Organizace poskytuje v hlavní činnosti služby i pro klienty Remedia Plus-Denní stacionář
UTILIS, Remedia Plus, Diecézní charita Brno - Oblastní charita Břeclav.
Od 1. 1. 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Břeclav organizace zajišťuje v hlavní
činnosti správu bytů a nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou.
V roce 2019 začala organizace v rámci hlavní činnosti také provozovat novou službu – Břeclav
vozí seniory.
Organizace provozuje doplňkovou činnost, ve které využívá především volných kapacit kuchyně
a prádelny. Příjmy v rámci doplňkové činnosti plynou také z nájmu nebytových prostor.
Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku, a to 308 589,89 Kč.
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Výsledek hospodaření
Výsledek
2016
2017
hospodaření
Náklady celkem
80 188 906,69
96 587 854,36
Výnosy celkem
80 211 102,39
96 804 890,62
+zisk/-ztráta
+22 195,70
+217 036,26
Podrobné členění výsledku hospodaření za rok 2019:
Celkový výsledek hospodaření
1) hlavní činnost
a) Denní stacionář
b) Odlehčovací služba
c) Domov pro seniory *)
d) Domov se zvláštním režimem *)
e) Dům s pečovatelskou službou
f) Výdejny
g) Břeclav vozí seniory
2) doplňková činnost

2018

2019

107 483 215,94
107 790 767,15
+307 551,21

109 817 555,59
110 126 145,48
+308 589,89

zisk
zisk
ztráta
ztráta
zisk
zisk
Ztráta
ztráta
zisk
zisk

+308 589,89 Kč
+284 561,24
-106,71
-950,16
+140 787,43
+ 145 455,35
-626,32
-685,87
+686,71
+24 028,65

*

) Kladný hospodářský výsledek není z vyrovnávací platby sociální části, ale z jiných zdrojů
financování těchto středisek.
V rámci své hlavní činnosti Domov seniorů poskytuje níže uvedené sociální služby.
Domov pro seniory
Výnosy v tis. Kč
Dotace od JmK
Příspěvek od zřizovatele
Příjmy od klientů
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

14 458
4 831
20 000
1 370
40 659

Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

Výnosy

5 294
1 712
27 844
5 668
40 518

Náklady
Dotace od JmK

Spotřeba materiálu

Příspěvek od
zřizovatele
Příjmy od klientů

Spotřeba energií
Mzdové náklady
Ostatní náklady

Ostatní výnosy
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Domov se zvláštním režimem
Výnosy v tis. Kč
Dotace od JmK
Příspěvek od zřizovatele
Příjmy od klientů
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

Náklady v tis. Kč
16 911
6 441
23 249
2 013
48 614

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

Výnosy

5 614
1 713
37 494
3 648
48 469

Náklady

Dotace od JmK

Spotřeba materiálu

Příspěvek od zřizovatele

Spotřeba energií

Příjmy od klientů

Mzdové náklady

Ostatní výnosy

Ostatní náklady

Denní stacionář
Výnosy v tis. Kč
Dotace od JmK
Příspěvek od zřizovatele
Příjmy od klientů
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

1071
863
176
0
2 110

Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

Výnosy

113
36
1697
264
2 110

Náklady
Spotřeba materiálu

Dotace od JmK

Spotřeba energií
Příspěvek od
zřizovatele

Mzdové náklady

Příjmy od klientů

Ostatní náklady
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Odlehčovací služba
Výnosy v tis. Kč
Dotace od JmK
Příspěvek od zřizovatele
Příjmy od klientů
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

1 214
2 434
682
0
4 330

Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem

Výnosy

145
36
4 117
33
4 331

Náklady
Dotace od JmK

Spotřeba materiálu

Příspěvek od
zřizovatele

Spotřeba energií

Příjmy od klientů

Mzdové náklady

Ostatní výnosy

Ostatní náklady

Komentář ke grafům a tabulkám
Dotace od JmK – jedná se o poskytnutou finanční podporu na poskytování sociálních služeb
podle §101a a §105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Příspěvek od zřizovatele – jedná se o poskytnuté prostředky jak do sociální části, tak o
prostředky poskytnuté do zdravotní části – na základě pověření zřizovatele, dále jsou zde
zahrnuty prostředky od zřizovatele mimo vyrovnávací platby (provozní příspěvek na odpisy).
Rezervní fond (413 a 414)
Rezervní fond tvoří dvě složky
 rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku (413)
 rezervní fond z ostatních titulů (414).
V roce 2019 se do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku (413) převedlo 307 551,21 Kč,
zůstatek rezervního fondu je 710 961,52 Kč.
Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů (414) v roce 2019 činil 1 459 054,92 Kč.
V průběhu roku 2019 organizace obdržela dary (určené na zvýšení kvality života klientů) od
fyzických a právnických osob ve výši 493 076,00 Kč. Dále bylo v průběhu roku 2019
z rezervního fondu čerpáno na volnočasové aktivity klientů 360 018,28 Kč.
Zůstatek rezervního fondu (413 a 414) k 31. 12. 2019 ve výši 2 303 074,16 Kč byl plně kryt
finančními prostředky organizace.
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Fond investic (416)
Počáteční stav v roce 2019 činil 11 182 004,94 Kč, příjmovou stránku FI tvořily odpisy, které
organizace zúčtovala na základě odpisového plánu na rok 2019 schváleného Radou města ve
výši 1 372 867,00 Kč a investiční příspěvek zřizovatele ve výši 6 693 000,00 Kč.
Výdajovou stránku fondu investic tvořily investice v celkové výši 2 752 847,00 Kč. Organizace
v roce 2019 pořídila automobil Volkswagen kombi, vakové zvedáky, lůžka sprchovací a
klimatizace.
Zůstatek Fondu investic k 31. 12. 2019 ve výši 16 495 024,94 Kč byl plně kryt finančními
prostředky organizace.
Fond kulturních a sociálních potřeb (412)
Počáteční stav v roce 2019 činil 185 961,82 Kč, základní příděl do FKSP byl tvořen 2 %
z objemu hrubých mezd, který činil 1 140 854,64 Kč.
Z Fondu bylo čerpáno následujícím způsobem:
Stravování
Rekreace
Kultura a sport
Penzijní připojištění
Peněžní a nepeněžní dary
Ostatní
Sociální výpomoci
Celkem čerpání fondu

301 590,00 Kč
21 850,00 Kč
166 476,24 Kč
508 500,00 Kč
14 988,00 Kč
170 000,00 Kč
0,00 Kč
1 183 404,24 Kč

Čerpání FKSP

Stravování
Rekreace
Kultura a sport
Penzijní připojištění
Ostatní

Zůstatek Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2019 byl ve výši 143 412,22 Kč.
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8. Kontrola
Vnitřní kontrolní systém je zaveden v organizaci na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a prováděcí vyhlášky
č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Předmětem kontroly jsou
jednak toky finančních prostředků hlavní činnosti, doplňkové činnosti a také hospodaření s
majetkem.
Aplikace vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je
v Domově seniorů zajištěna informačním systémem CROSEUS. Systém je průkazný a účinný.
Finanční kontrola je prováděna elektronicky.
Při řídících kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Veřejnosprávní kontroly
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Datum zahájení: 17. 1. 2019
Datum ukončení:17. 1. 2019
Předmět kontroly: Kontrola na dodržování předpisů a norem ve výdejnách obědů Poštorná,
Charvátská Nová Ves, Stromořadní
Zjištění: Bez závad
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Datum zahájení: 7. 4. 2019
Datum ukončení:9. 4. 2019
Předmět kontroly: Přítomnost hlodavců a epidemiologicky významného hmyzu.
Zjištění: Bez závad
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Datum zahájení: 7. 8. 2019
Datum ukončení: 9. 8. 2019
Kontrolované období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na čerpání finanční podpory v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytované na realizaci činnosti,
registrovaná služba Denní stacionář.
Zjištění: Bez závad
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Datum zahájení: 11. 9. 2019
Datum ukončení: 17. 9. 2019
Předmět kontroly: Kontrola dodržování povinnosti zaměstnavatele poskytovat pracovně lékařské
služby. Kontrola dodržování pravidel při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
Zjištění: Bez závad
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VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
Kontrola provedena dne: 27. 9. 2019
Kontrolované období: 1. 1. 2017 – 31. 08. 2019
1. 2. 2017 – 30. 9. 2019
Předmět kontroly: Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacího základu a výše
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách
pojistného.
Zjištění: Bez závad
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Kontrola provedena dne: 18. 12. 2019
Předmět kontroly: Dodržování zavedených postupů dle HACCP
Zjištění: Bez závad
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9. Plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců:
Zaměstnanců celkem:

175,70

z toho povinný podíl:

7,02

Plnění povinností podle § 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona:
Zaměstnáním u zaměstnavatele:

11,03

Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek:

0,00

Odvod od státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona:
Odvod do státního rozpočtu:

0,00

Vypočtená výše odvodu:

0,00
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10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů zveřejňuje Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace,
následující informace:

a) Počet podaných žádostí o informace:

0

vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

c) Opis podstatných rozhodnutí každého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:

0

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřešení:

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

0

23

