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Charakteristika organizace

S

amostatná příspěvková organizace byla jako Domov penzion pro důchodce
Vychodilova zřízena usnesením Zastupitelstva města Brna ke dni 1.1.2001.
Zřizovatelem organizace je Statutární město Brno. V souvislosti s účinností zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, došlo od 1.1.2007 k zásadním změnám. Zařízení se
postupně transformovalo na poskytovatele nových typů sociální služby – domov pro seniory a
centrum denních služeb. Obě služby jsou zaregistrovány Krajským úřadem JmK pod číslem
9297353 a 1225385 a jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR. Z
tohoto důvodu došlo také ke změně názvu organizace na Domov pro seniory Vychodilova.
Služba centrum denních služeb prošla v první polovině roku 2008 inspekcí kvality a získala
97,28% bodů. V lednu 2011 proběhla inspekce kvality na službu domov pro seniory. Závěrem
inspekce bylo, že služba splňuje standardy kvality s hodnocením výborně. Celkový počet
dosažených bodů je 138, tj. 95,83%.
Organizace provozuje dvě samostatné budovy. DS Vychodilova má ideální polohu
uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Žabovřesky, do provozu byla budova
uvedena v roce 1994. Domov má kapacitu 81 lůžek, z toho je 71 v jednolůžkových pokojích a
10 ve dvoulůžkových pokojích obsazovaných partnerskými dvojicemi. Všechny pokoje jsou I.
kategorie a většina je vybavena lodžií. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný i pro
handicapované klienty. DS Tábor je umístěn ve starší zrekonstruované budově blízko středu
města. Od listopadu 2014 se podařilo zvýšit kapacitu na 62 lůžek a celá budova již slouží
výhradně pro pobyt seniorů. Jeden dvoulůžkový pokoj pro manželské dvojice a tři další
jednolůžkové mají vlastní koupelnu. Zbývajících 57 pokojů určených pro jednu osobu
využívá společná sociální zařízení a koupelny na chodbách jednotlivých poschodí. V obou
domovech jsou zajištěny kompletní služby a řada volnočasových aktivit.

Veřejný závazek
Poslání domova pro seniory
Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí
prostřednictvím poskytování pobytové sociální služby realizované na principech
individuálního přístupu, zachování lidské důstojnosti a respektování práv uživatelů. Ve své
činnosti se poskytovatel snaží vytvářet podmínky pro podporu psychické a fyzické kondice
uživatelů za jejich aktivní spoluúčasti.
Cíle služby
• uživatel, který si přes svůj zdravotní stav udržuje odpovídající míru soběstačnosti a
samostatnosti a přirozených sociálních kontaktů
• uživatel, který si v rámci svých možností udržuje psychickou i fyzickou kondici
• uživatel žijící v důstojném prostředí se zajištěním maximální míry soukromí, bezpečí a
potřebné péče
Poslání centra denních služeb
Posláním CDS je zmírnění negativních vlivů stárnutí v oblasti soběstačnosti
prostřednictvím ambulantní sociální služby formou aktivizačních a terapeutických programů,
s cílem podpořit psychickou a fyzickou kondici seniorů.
Cíle služby
• uživatel, který je natolik soběstačný, aby mohl žít doma ve svém přirozeném prostředí co
nejdéle
• uživatel, který nežije v izolaci a není sám
• uživatel, který si v rámci svých možností a schopností udržuje psychickou a fyzickou
kondici
3

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2016

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

H

lavním předmětem činnosti organizace je podle zřizovací listiny poskytování
pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – provozování
pro seniory, dále poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby – provozování centra denních služeb, poskytování potřebných
informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování
základního sociálního poradenství a poskytování stravování pro klienty a zaměstnance dalších
příspěvkových organizací. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
Pro klienty zajišťuje organizace veškeré základní činnosti vyplývající z platné
legislativy. V pobytovém zařízení postupně proběhla transformace na nový typ služby –
domov pro seniory. Tomu odpovídají i změny v poskytované péči. V obou budovách je
zaveden nepřetržitý provoz s minimálně jednou zdravotní sestrou a pracovnicí v sociálních
službách ve službě. Péče je poskytována na základě individuálních ošetřovatelských plánů
v souladu s přiznanými příspěvky na péči. Všichni klienti mají zpracován individuální plán
péče, jehož realizaci garantuje příslušný klíčový pracovník. Dostatečný počet zdravotních
sester zaručuje kvalitní poskytování zdravotní péče, která je podle možností vykazována
zdravotním pojišťovnám. Stravovací provoz zajišťuje přípravu celodenní stravy i individuální
nabídku diet a úpravy stravy pro klienty se závažnými zdravotními problémy.
V roce 2016 pracovala organizace ve stabilní konsolidované formě jak po stránce
personální a organizační struktury, tak i provozu a systému řízení organizace. Pozornost se
soustředila především na zvyšování kvality poskytované péče, zdokonalování systému
individuálního plánování, práce klíčových pracovníků a celkového zvyšování efektivity práce,
využívání zdrojů a hledání možných úspor v provozu domova. Novým požadavkům se
přizpůsobil i systém plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců. Výběr témat a typů školících
akcí byl cíleně přizpůsobován potřebám a možnostem organizace i jednotlivých zaměstnanců.
Průběžně probíhá inovace vybavení pokojů, společných prostor a technického zázemí
v souladu s poskytovanou službou. V roce 2016 byla kromě menších oprav věnována
pozornost úpravám obou budov v souladu s požadavky HZS JmK. Byla provedena výměna a
rozšíření protipožárních dveří v budově B DS Vychodilova, na Táboře proběhla oprava
výměníkové stanice, WC pro klienty v jednotlivých patrech a jako příprava na vybudování
evakuačního výtahu bylo postaveno nové schodiště do podkroví budovy. V DS Vychodilova
se také uskutečnila havarijní oprava střechy budovy A, která byla zničena větrem.
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V průběhu roku se podařilo uspořádat řadu akcí spojených s hudbou – inkognito rukavičkový
bál, velikonoční koncert cimbálové muziky, vystoupení dětí z MŠ, koncerty studentů JAMU a
Konzervatoře či společné zpívání v rámci pěveckého kroužku. Mimořádný ohlas měl již
tradiční vánoční program koncertního pěvce Martino Hammerle Bortolottiho tentokrát
s klavírním a klarinetovým doprovodem. Oblíbená jsou také posezení u venkovního krbu
spojená s hudbou a opékáním špekáčků či melounová slavnost. Zvýšená pozornost byla
věnována pohybovým
aktivitám obyvatel –
v rámci
rehabilitace
probíhá
pravidelné
skupinové
cvičení
odstupňované
podle
zdravotního
stavu
klientů.
Souběžně
probíhá také trénink
paměti, pravidelně se
mohou klienti v obou
budovách
zúčastnit
canisterapie.
Uskutečnily se také
soutěže s pohybovým a
paměťovým
zaměřením,
velkou
popularitu mají turnaje
v pétanque. Na stupních
vítězů skončili reprezentanti domova v dálkové jízdě na rotopedech „Jedeme v tom společně“
organizované DS Vrbno pod Pradědem.
Společně se klienti z obou budov zúčastnili několika zájezdů, během nichž se uskutečnila
plavba po Brněnské přehradě, návštěva výstavy kaktusů, a retro výstavy „Jak jsme žili bez
mobilů“, či pánská jízda na přehlídku automobilů Rolls-Royce. V rámci tradiční okružní jízdy
Brnem jsme pod vedením
odborné
průvodkyně
navštívili hlavní památky
města. Všechny tyto akce
byly
koncipovány
s ohledem
na
méně
pohyblivé
klienty.
Pozitivně
byly
také
hodnoceny
společné
návštěvy
programů
v kulturním domě Rubín.
Trvalou součástí života
domova se již stalo
pravidelné
setkávání
obyvatel
v hodinách
ručních prací a keramiky.
Výrobky z této činnosti se stále více uplatňují při výzdobě společných prostor i bytů obyvatel
a slouží při prezentaci domova. Obyvatelé domova se také zapojili do dvou zajímavých
projektů. Besedovali s žáky základních škol v rámci projektu Senioři do škol a pravidelně
dojíždějí předčítat pohádky do dětské skupiny pro děti zaměstnanců Kanceláře veřejného
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ochránce práv. Organizace navázala spolupráci s organizací ADRA, která koordinuje činnost
dobrovolníků. Díky tomu se podařilo výrazně zvýšit počet těchto spolupracovníků, kteří se
uplatňují jako společníci méně soběstačných obyvatel. Pozitivní odezvu veřejnosti
zaznamenal tradiční Den otevřených dveří uspořádaný v rámci týdne sociálních služeb.
Centrum denních služeb. V roce 2016 pokračovala organizace v poskytování dalšího
typu sociální služby – centra denních služeb, které nabízí možnost společného stravování
docházejícím seniorům z širokého okolí doplněnou o další základní činnosti v souladu se
zákonem 108/2006 Sb. V rámci CDS úspěšně pokračuje spolupráce s Fakultou sportovních
studií MU na projektu speciálního cvičení s míči pro seniory, které je přístupné klientům
centra i domova. Pravidelně je klienty centra využívána moderně vybavená odpočinková
místnost s denním pobytem. Vzhledem k tomu, že převážná část klientů využívala pouze
možnost stravování, musela být činnost CDS z legislativních důvodů ukončena k 31.12.2016.

Statistický přehled za rok 2016
Zařízení
kapacita
DS
Vychodilova
81
Tábor
62
DS celkem
143
DS vč. str. p.
143
CDS
235

Náklady
1 obyv./1 měs.
28 858,83
25 745,62
27 509,04
31 799,05
1 157,58

Výnosy
1 obyv./1 měs.
12 623,13
11 409,74
12 097,04
15 566,09
396,90

Stravovací provoz 2016

Počet jídel
Náklady na 1 jídlo
179 893
59,07

Státní dotace
1 obyv./1 měs.
4 979,87
3 659,33
4 407,33
4 407,33
331,98

Podíl města

Výnosy na 1 jídlo
38,87

11 255,83
10 676,55
11 004,67
11 825,63
428,70
Rozdíl
20,20
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Rozbor ošetřovatelské péče
DS Vychodilova
Počet míst v DS
Počet obyvatel k 31.12.2016

Přijato za rok 2016
Celkem
Žen
Mužů
Původní prostředí klienta
Soukromí, rodina
Psychiatrická léčebna
Domov pro seniory
Dům s pečovatelskou službou
Přechodný pobyt
LDN
Hospic
Nemocnice
Jiné:

81
80

16
14
2
9
0
0
0
2
3
0
2
0

Zemřelo za rok 2016
Celkem
Žen
Mužů
V nemocnici
V DS
Mimo DS

16
11
5
3
13
0

Odešlo za rok 2016
Do soukromí
Do jiného zařízení
Celkem

0
0
0

Složení obyvatel podle věku v roce 2016
Do 60 let: 0 Do 70 let: 0
Do 80 let: 5
Do 90 let: 49
Nad 90 let: 26
Průměrný věk: 86,88
Průměrný věk ženy: 87,26 Průměrný věk muži: 85,96

Evidenční počet pracovníků v přímé péči k 31.12.2016
Staniční sestra:
Všeobecná sestra:
Fyzioterapeut:
Nutriční terapeut:

2
5
1
2

Sociální pracovnice: 3
PSS – přímá péče: 23
PSS – výchovná nepedagogická činnost: 2

Stravování k 31.12.2016
Dieta č. 3 - racionální:
Dieta č. 2 - šetřící:
Dieta č. 5 – přísně šetřící:
Dieta č. 9 - diabetická:
Celodenní strava:

33
23
9
4
46

Příspěvek na péči k 31.12.2016
I.stupeň:
II.stupeň:
III.stupeň:
IV.stupeň:
Bez PNP:

9
26
19
11
15

Obložnost za celou organizaci: 97,74%.
7
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Rozbor ošetřovatelské péče
DS Tábor
62
62

Počet míst v DS
Počet obyvatel k 31.12.2016
Přijato za rok 2016
Celkem
Žen
Mužů
Původní prostředí klienta
Soukromí, rodina
Psychiatrická léčebna
Domov pro seniory
Dům s pečovatelskou službou
Přechodný pobyt
LDN
Hospic
Nemocnice
Jiné:

14
11
3
7
0
0
1
2
2
0
2
0

Zemřelo za rok 2016
Celkem
Žen
Mužů
V nemocnici
V DS
Mimo DS

13
9
4
6
6
1

Odešlo za rok 2016
Do soukromí
Do jiného zařízení
Celkem

0
0
0

Složení obyvatel podle věku v roce 2016
Do 60 let: 0 Do 70 let: 2
Do 80 let: 9
Do 90 let: 32
Nad 90 let: 19
Průměrný věk: 85,09
Průměrný věk ženy: 86,27 Průměrný věk muži: 83,90
Evidenční počet pracovníků v přímé péči k 31.12.2016
Staniční sestra:
1
Všeobecná sestra: 6
Sociální pracovnice: 3
Fyzioterapeut:
1
PSS – přímá péče: 17
Nutriční terapeut:
0
PSS – výchovná nepedagogická činnost: 1
Stravování k 31.12.2016
Dieta č. 3 - racionální:
Dieta č. 2 - šetřící:
Dieta č. 5 – přísně šetřící:
Dieta č. 9 - diabetická:
Celodenní strava:

Příspěvek na péči k 31.12.2016
I.stupeň: 14
II.stupeň: 22
III.stupeň: 8
IV.stupeň: 6
Bez PNP: 12

28
7
6
16
46

Příspěvek na péči k 31.12.2016 – organizace celkem

Organizace
celkem

I.stupeň

II.stupeň

III.stupeň

IV.stupeň

Bez PnP

24

49

26

16

27
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2. Plnění úkolů v personální oblasti
Plán

Skutečnost

Průměrný přepočtený evidenční
počet za rok 2016
Struktura
zaměstnanců

Sociální
pracovníci
PSS - pp
PSS - zvnč
Ped. prac.
Všeob. sestry
Fyzioterapeut
Nutriční ter.
THP
Manuální
pracovníci
Celkem

85,7

Evid. počet Prům. přep. ev.
k 31.12.16
počet za 2016

Průměrná
plat. třída

85,2

Průměrný
plat (tis.)

Přírůstek

Úbytek

7

6,5

9,3

29,8

2

3

40
3
0
14
2
2

39,8
2,3
0
12,4
2,0
2,0

4,5
6,3
0
10,0
10,0
9,0

19,1
23,1
0
30,3
24,3
34,4

16
1
0
9
0
0

16
0
0
7
0
0
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4,3

9,4

42,3

0

0

16

15,8

3,8

17,4

1

0

89

85,2

6,2

23,0

29

26

V

personální oblasti byla organizace v roce 2016 konsolidovaná a stabilní. Své úkoly
plnila v ověřeném systému tří oddělení poskytujících přímou péči v součinnosti
s dalšími zaměstnanci pro oblast sociální péče, fyzioterapie a volnočasových aktivit.
Na tyto činnosti navazují úseky zajišťující stravování, technické zázemí a ekonomický servis.
Vyšší pohyb pracovníků souvisí s odchody do důchodu, návraty z rodičovské dovolené a
nedostatkem kvalitních pracovních sil, takže častěji dochází k odchodům během zkušební
doby. Stále obtížněji se na pracovním trhu hledají kvalitní zaměstnanci, některé pozice se díky
tomu dlouhodobě nedaří obsadit (kuchař/ka). Plánovaná částka na platy byla posílena o
prostředky na pokrytí zvýšení tarifních složek platu a stabilizaci personálu. Plánovaný
průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků nebyl překročen.
V rámci BOZP prochází každý nový zaměstnanec vstupním školením, které provádí
vedoucí úseku, současně je poučen o provádění kontroly spotřebičů, se kterými pracuje –
zápisy jsou uloženy u kompletní dokumentace BOZP. V roce 2016 byl evidován jeden
pracovní úraz pracovnice v sociálních službách v DS Tábor (podvrknutý kotník).
V rámci PO prochází každý nový zaměstnanec vstupním školením, které provádí pro
tento účel vyškolený vedoucí pracovník.
Činnosti prováděné 1x ročně:
- odborná příprava preventivní požární hlídky bezpečnostním technikem
- odborná příprava preventistů PO bezpečnostním technikem
- kontrola hasicích přístrojů odbornou firmou
- kontrola zařízení pro zásobování vodou odbornou firmou
- kontrola požárně bezpečnostních zařízení provedená preventistou PO.
Revize související s PO a BOZP jsou prováděny ve stanovených termínech, požární kniha
je vedena řádně. Veškerá dokumentace je uložena na technickém úseku.
9
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3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

F

inanční plán organizace na rok 2016 byl sestaven jako vyrovnaný. Původně plánovaný
transfer zřizovatele ve výši 21 267 tis. Kč byl v závěru roku navýšen o 247 tis. Kč na
platové úpravy a o 1 118 202,51 Kč z Fondu krytí škod na havarijní opravu střechy
zničenou větrem. Z částky 4 450 tis. Kč schválené zřizovatelem (rozpočtové opatření
96/2016/ZMB) na investiční úpravy obou budov podle požadavků HZS JmK bylo vyčerpáno
1 750 Kč. Zbývající částka 2 700 000,-Kč byla vrácena do rozpočtu města rozpočtovým
opatřením 327/2016/ZMB ze dne 16.11.2016, protože se nepodařilo včas splnit veškeré
náležitosti pro získání stavebního povolení k vybudování evakuačního výtahu v budově Tábor
22. Uvedená stavba bude realizována v roce 2017. Finanční plán byl upraven třemi interními
rozpočtovými opatřeními, kterými byly do plánu zařazeny výše uvedené změny a zvýšené
výnosy od uživatelů.
Plnění plánu nákladů a výnosů probíhalo plynule, výsledkem hospodaření je hospodářský
výsledek ve výši + 12 265,79 Kč. V oblasti výnosů plnění finančního plánu překročilo
očekávanou skutečnost především díky navýšení státní dotace o téměř 20%, zvýšení vlastních
výnosů, které je především ovlivněno legislativním navýšením příspěvku na péči a
financováním opravy střechy z Fondu krytí škod.

3.1 Výnosy
Účet

Schválený
Upravený
Finanční pl. Finanční pl.

Skutečnost Skutečnost
2015
2016

Plnění v %
(UFP)

Výnosy
601 Tržby za vlastní výkony
602 Tržby z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
648 Zúčtování fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti

26 500

662 Úroky
672 10 Výnosy územních
rozpočtů z transferů
672 61 Výnosy územních
rozpočtů z transferů - JMK
672 11 Dotace z rozpočtu JMK podle § 105
672 12 Dotace z rozpočtu JMK podle § 101a

21 267

tř.6

Výnosy celkem

27 907

27 919

100,04

81
103

26 351,2
0,8
44,5
131,6

81
103

100,00
100,00

2

4

2

100,00

22 632

20 611

22 632

100,00

7 621
1 399

1 399

1 399

100,00

5 551

7 100

7 100

100,00

54 717

59 224

59 236

100,02

54 764,1

Odpisový plán byl na počátku roku 2016 stanoven ve výši 1 715 511,- Kč. V průběhu
roku byl upřesněn o odpisy vybavení v DS Vychodilova (multifunkční pánev, klimatizace do
stravovacího provozu, zhodnocení budovy - střešní kotvící systém, protipožární dveře a
elektrický pohon dveří) a v budově DS Tábor (klimatizace, 2 průmyslové pračky, zhodnocení
budovy – nové schodiště do 5. patra). Po zahrnutí těchto změn byl odpisový plán stanoven
k 31.12.2016 na 1 708 970,- Kč. Tato částka je v porovnání se začátkem roku nižší, protože se
pořízení některých věcí oproti plánu posunulo a současně skončilo odepisování některých
dříve pořízených věcí. V souladu s aktualizovaným odpisovým plánem byly měsíčně
převáděny odpovídající částky do investičního fondu.
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3.2 Náklady
Účet

Schválený
Upravený
Finanční pl. Finanční pl.

Skutečnost Skutečnost
2015
2016

Plnění v %
(UFP)

Náklady
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energií

6 000
4 500

6 268
4 304

6 322
4 209

6 268
4 304

100,00
100,00

511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby

5 300
46
5
1 600

7 433
65
4
1 570

7 274
32
2
1 581

7 433
65
4
1 570

100,00
100,00
100,00
100,00

24 100
23 150
7 750
100
600

25 002
23 497
8 151
96
663

22 414
21 144
7 325
87,3
486

25 002
23 497
8 151
96
663

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

7
3

7
13

5,5
3

7
13

100,00
100,00

100

3
104

1
81

3
104

100,00
100,00

1 716

1 709

1 562

1 709

100,00

2 890

3 832

3 185

3 832

100,00

54 717

59 224

54 569,8

59 224

100,00

521 Mzdové náklady
Platy zaměstnanců
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní zák. soc. poj.
527 Zákonné sociální náklady
528 Ostatní sociální náklady
531 Silniční daň
538 Jiné daně a poplatky
541 Smluvní pokuty a úroky z
prodlení
542 Jiné pokuty a penále
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy
556 Tvorba opravných položek
557 Nákl.z odepsaných pohl.
558 Náklady z drobného
dlouhodobého majetku
tř. 5
Náklady celkem

Celkové plánované náklady byly díky zvýšeným výnosům také překročeny. Ve větším
rozsahu byly prováděny opravy v obou budovách (DS Tábor – opravy suterénu, střech a
společných sociálních zařízení, DS Vychodilova – havarijní oprava střechy budovy A,
výměna oken v jídelnách, garážových vrat a dalších dveří). Dále pokračovala výměna
vybavení pokojů – pečovatelská lůžka, nábytek a další vybavení. V průběhu roku probíhalo
poskytování obou sociálních služeb v konsolidovaných personálních a provozních
podmínkách se stabilizovanými náklady. Průběžně byly prováděny opravy v pokojích klientů
a na jednotlivých pracovištích. Bylo obnovováno, případně doplňováno potřebné vybavení
domova s ohledem na poskytovaný typ služby. Plánovaný počet pracovníků nebyl překročen.
Prostředky na platy byly čerpány v plné výši včetně navýšení dotace zřizovatele, které bylo
v plně použito na zvýšení platových tarifů. Tato částka byla posílena o 100 tis Kč
z provozních prostředků organizace na podporu stability personálního zajištění služby.
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Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2016 v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

59 223 667,84
59 235 933,63
12 265,79

3.3 Finanční majetek
Běžný účet

Účet FKSP

Stav
5 222 950,79 201 229,84
k 31.12.2016

Depozitní
účet
903,-

Pokladna
39 310,-

Ceniny –
pošt. známky
704,-

Majetek – přehled v Kč
MAJETKOVÝ ÚČET
Dlouhodobý hmotný majetek
021/11 Budovy
021/12 Stavby
021/40 Ostatní stavby
022/11Energetické a hnací stroje
022/12 Pracovní stroje a zařízení
022/13 Přístroje a zvláštní technické zařízení
022/30 Dopravní prostředky
031/01 Pozemky
032/11 Umělecká díla a předměty
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
Nehmotný majetek
018/11 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
ÚHRN

Stav k 31.12.2016

71 924 493,851 353,399 099,0,5 269 301,4 820 818,1 405 760,2 580 940,57 450,27 827 270,347 322,115 483 806,00

3.4 Pohledávky a závazky
Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Organizace měla pohledávku
po lhůtě splatnosti ve výši 108 985,- Kč u zdravotních pojišťoven (VZP, VOZP), která byla
postupně uhrazena v průběhu ledna a února 2017.
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3.5 Transfery z jiných veřejných rozpočtů
Na začátku roku 2016 byla schválena státní dotace podle §101a zák. 108/2006 Sb. v celkové
výši 5 551 tis. Kč – z toho pro službu domov pro seniory 4 736 900 a pro centrum denních
služeb 814 200 Kč. Na rok 2016 organizace také požádala o dotaci kraje podle §105 zák.
108/2006 Sb. v souhrnné výši 1 399 tis. Kč. Dotace dle §105 byla v průběhu prvního pololetí
doručena v plné výši a vyčerpána na platy v průběhu měsíce ledna a února. Státní dotace byla
doručena v plné výši ve dvou splátkách do konce června a postupně proběhlo její čerpání na
platy vybraných zaměstnanců. Dodatkem č. 1 byla státní dotace navýšena o částku 143 tis. Kč
určenou pro službu domov pro seniory. Dodatkem č. 2 byla státní dotace navýšena o částku 1
361 tis. Kč určenou pro službu domov pro seniory a o částku 45 tis. Kč určenou pro službu
centrum denních služeb. Tyto částky byly vyčerpány na platy zaměstnanců a odvody.
V listopadu 2016 byla organizaci poskytnuta účelově vázaná dotace ÚMČ Brno-Žabovřesky
ve výši 10 tis. Kč, která byla v souladu s určením použita na nákup vánočních dárkových
balíčků pro klienty domova.

3.6 Investice
V průběhu roku se uskutečnilo několik menších investičních akcí, a to pořízení klimatizace do
stravovacího provozu DS Vychodilova (160 168 Kč) a výdejny stravy DS Tábor (73 798 Kč).
Při havarijní opravě střechy byl nainstalován záchytný bezpečnostní systém pro jištění při
údržbě a opravách střechy v budoucnosti (85 330 Kč). Dále byly pořízeny 2 pračky pro DS
Tábor (145 200 Kč) a bylo vybudováno schodiště do 5. patra budovy Tábor (1 030 028 Kč).
Z investiční dotace od zřizovatele byla pořízena multifunkční pánev do stravovacího provozu
(580 tis. Kč + 14 183 Kč z FI) a v DS Vychodilova vyměněny protipožární dveře v budově B
(1 750 tis. Kč + 131 799 Kč z FI). Všechny tyto akce byly ukončeny do konce roku 2016.
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4. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Název fondu
Fond investiční
Fond rezervní
Fond odměn
FKSP

Stav k 1.1.2016
752
96
407
94

Tvorba
2 127
263
0
212

Čerpání
Stav k 31.12.2016
1 900
979
45
314
0
407
210
96

FOND INVESTIČNÍ
Fond investic je pravidelně měsíčně navyšován odpisy organizace, v průběhu roku byla
pořízena multifunkční pánev do stravovacího provozu (hrazeno z transferu na investice od
zřizovatele ve výši 580 tis. Kč + 14 183 Kč z FI) a klimatizace do stravovacího provozu (DS
Vychodilova – 160 168 Kč) a výdejny stravy (DS Tábor – 73 798 Kč). Při havarijní opravě
střechy byl nainstalován záchytný bezpečnostní systém pro jištění při údržbě a opravách
střechy v budoucnosti (85 330 Kč). Dále byly pořízeny 2 pračky pro DS Tábor (145 200 Kč)
bylo vybudováno schodiště do 5. patra budovy Tábor (1 030 028 Kč) a v DS Vychodilova
vyměněny protipožární dveře v budově B (hrazeno z transferu na investice od zřizovatele ve
výši 1 750 tis. Kč + 131 799 Kč z FI) a elektrický pohon dveří (206 669 Kč).
Všechny tyto výdaje řešily naléhavou potřebu – doplňovaly chybějící vybavení domova,
případně nahrazovaly stávající vybavení za hranicí životnosti s neekonomickým provozem.

FOND REZERVNÍ
Do fondu bylo přiděleno 194 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2015 a 91
tis. Kč peněžní dary ÚMČ Brno-Žabovřesky a fyzických osob. Dotace ÚMČ BrnoŽabovřesky ve výši 10 tis. Kč byla použita na nákup vánočních dárkových balíčků pro
klienty, 81 tis. Kč z ostatních darů bylo průběžně čerpáno na zajištění kulturních
a společenských akcí pro obyvatele domova.

FOND ODMĚN
Z fondu odměn nebyly v roce 2016 čerpány žádné prostředky.

FKSP
Z fondu byl pravidelně vyplácen příspěvek na obědy zaměstnanců, příspěvek na penzijní
připojištění a peněžní dary k pracovním a životním jubileím. Bylo také hrazeno očkování
proti chřipce a sportovní aktivity zaměstnanců.
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5. Kontrolní činnost v roce 2016
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

– kontrola plnění finančního plánu za rok 2015
Zjištění: Hospodaření organizace za rok 2015 probíhalo v souladu s upraveným
finančním plánem a bylo uzavřeno se zlepšeným hospodářským výsledkem.
- kontrola vyúčtování státní dotace na rok 2015
Zjištění: vyúčtování státní dotace bylo provedeno v souladu s platnou
metodikou, čerpání dotace bylo následně ověřeno externím auditem.
- kontrola technického stavu obou budov
Zjištění: zpracován plán oprav na rok 2016 – výměna oken a dveří v jídelnách
a celková oprava pokoje č. 10 v DS Vychodilova, výměník v DS Tábor a
Vychodilova, suterén a střechy v DS Tábor
- kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce
Zjištění: lhůty pro revize jsou dodržovány, předepsaná dokumentace je vedena,
školení provedena, případné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.
– kontrola plnění FP za 1. čtvrtletí, kontrola venkovního areálu obou budov
Zjištění: Hospodaření probíhá v souladu s finančním plánem. Zajištěn úklid
parkoviště, naplánováno provedení údržby zeleně a vybavení zahrad, plán
využití možností terapeutické paměťové zahrady v DS Vychodilova
– kontrola práce úseků přímé péče, mimořádné inventury pokladen
Zjištění: nutnost sjednotit agendy v programu Cygnus II, zkvalitnit činnost
klíčových pracovníků. Při inventurách pokladen nebyly zjištěny žádné rozdíly.
- kontrola obou budov z hlediska požárního řešení a následné změny užívání
Zjištění: s požárním projektantem byly dohodnuty potřebné úpravy a
postupové kroky k řešení nedostatků z kontroly HZS JmK
– kontrola plnění FP za I. pololetí
Zjištění: Hospodaření organizace probíhá v souladu s finančním plánem – na
druhé pololetí naplánováno využití prostředků na opravy a nákup vybavení
pokojů obyvatel i dalšího zařízení.
– kontrola provozu prádelny, spotřeba pracích prostředků
Zjištění: přes narůstající objem prádla je provoz dobře organizován, průběžně
je kontrolována jeho ekonomika, vyhodnocována spotřeba pracích prostředků,
závady nebyly zjištěny. Kontrola připravenosti prádelny v DS Tábor.
– kontrola a audit stravovacího provozu – dodržování hygienických norem,
čistota, skladování potravin, HACCP.
Zjištění: Je dodržován systém kontrolních bodů a hygienické normy,
nedostatky zjištěné při kontrole KHS a auditu byly odstraněny.
- kontrola čerpání dotací JmK, mimořádné inventury pokladen
Zjištění: obě dotace jsou čerpány v souladu s platnou metodikou na platy
vybraných zaměstnanců, vyjmuty byly mimořádné odměny. Při inventurách
nebyly zjištěny žádné rozdíly.
- dotazníkový průzkum spokojenosti uživatelů – vyhodnocení připomínek,
Zjištění: z odpovědí v dotazníku vyplynula vysoká míra spokojenosti - dílčí
připomínky byly zohledněny.
– kontrola plnění FP za rok 2016 s interním auditorem, inventarizace
Zjištění: Hospodaření probíhá v souladu s upraveným finančním plánem –
zpracována interní rozpočtová opatření a korekce čerpání prostředků.
Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Vnitřní kontrolní systém včetně interního auditu je v organizaci nastaven a funguje.
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6. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31.12.2016 podle platných norem a směrnic.
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

KONTAKTY:
Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace
Vychodilova 3077/ 20
616 00 Brno
IČO: 70887276
Telefon: 541219208
Fax: 549254771
E-mail: reditel@vyc.brno.cz
www.vyc.brno.cz
Domov pro seniory Tábor,
Tábor 2298/22
616 00 Brno
Telefon: 549255751, E-mail: tabor@vyc.brno.cz
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