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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
Poslání domova pro seniory
Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí v oblasti
soběstačnosti prostřednictvím poskytování pobytové sociální služby realizované na principech
profesionality. Ve své činnosti klade důraz na respektování lidské důstojnosti, individuality
osobnosti a podporu udržení kvality života ve stáří.
Cíle služby
• uživatel, který si přes svůj zdravotní stav udržuje odpovídající míru soběstačnosti a
samostatnosti
• uživatel, který si v rámci svých možností udržuje psychickou i fyzickou kondici
• uživatel žijící v důstojném prostředí se zajištěním maximální míry soukromí a
profesionální 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
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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 transformuje na poskytovatele nových typů sociální služby – domov pro seniory a
centrum denních služeb. Obě služby byly v průběhu roku 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.
Organizace provozuje dvě samostatné budovy. DS Vychodilova má ideální polohu
uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Žabovřesky, do provozu byl uveden v roce
1994. Domov má kapacitu 82 lůžek, z toho je 62 v jednolůžkových pokojích a 20 ve
dvoulůžkových pokojích obsazovaných převážně 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 nově zrekonstruované budově
blízko středu města. Má kapacitu 48 lůžek v pokojích II. kategorie určených pro jednu osobu.
Sociální zařízení a koupelny jsou společné na chodbách jednotlivých poschodí. V obou
domovech je zajišťována řada služeb pro klienty a nabízí se široké možnosti kulturního a
společenského vyžití.
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HLAVNÍ ČINNOST 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
domova 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 závodního stravování pro
zaměstnance dalších příspěvkových organizací. Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou
činnost.
Pro klienty zajišťuje organizace veškeré základní činnosti vyplývající z platné
legislativy. V pobytovém zařízení postupně probíhá transformace na nový typ služby – domov
pro seniory. Tomu odpovídají i změny v poskytované péči. V DS Vychodilova byl zaveden
nepřetržitý provoz s minimálně jednou 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 sociální služby, jehož
realizaci garantuje příslušný klíčový pracovník. V DS Tábor byl s ohledem na nižší počet
klientů se sníženou soběstačností rozšířen provoz na celotýdenní dvousměnný. Zvýšením
počtu zdravotních sester se rozšířily možnosti poskytování zdravotní péče, která je
vykazována zdravotním pojišťovnám. Stravovací provoz rozšířil své služby z poskytování
pouze obědů na
přípravu celodenní
stravy.
Průběžně
probíhá
inovace
vybavení pokojů,
společných prostor
a
technického
zázemí v souladu
s přechodem
na
nový typ služby. V
budově
Tábor
proběhla celková
rekonstrukce
několika
pokojů
včetně
vybavení
novým nábytkem,
zvýšeným nárokům
na
stravování
odpovídá
nově
zrekonstruovaná výdejna stravy, která byla přemístěna do větších prostor.
V průběhu roku se podařilo uspořádat řadu akcí spojených s hudbou - poslechové
pořady, vystoupení cimbálové muziky Javorník, společné zpívání v rámci nově vznikajícího
pěveckého kroužku, společenská posezení a průběžně obměňovanou výstavu obrazů
obyvatele penzionu pana Richarda Bezděka. Mimořádný ohlas mělo vystoupení souboru
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moravských niněristů s pásmem formanských písní. Oblíbená jsou také posezení u
venkovního krbu s hudbou spojená s opékáním špekáčků, která byla tentokrát obohacena
vystoupením břišní tanečnice. Zvýšená pozornost byla věnována pohybovým aktivitám
obyvatel – v rámci rehabilitace probíhá pravidelné skupinové cvičení odstupňované podle
zdravotního stavu klientů. Souběžně probíhá také trénink paměti.
Společně s DS Okružní a Podpěrova se klienti zúčastnili celodenního zájezdu do
Jindřichova Hradce, kde navštívili zámek, příjemné odpoledně pak strávili
v hipoterapeutickém a canisterapeutickém centru Reithof Studnice. Trvalou součástí života
domova se již stalo pravidelné setkávání obyvatel v hodinách ručních prací a keramiky,
rozšířené tentokrát o velmi oblíbený košíkářský kurz. Výrobky z této činnosti se stále více
uplatňují při výzdobě společných prostor i bytů obyvatel. Úspěšně se rozvíjí provoz
počítačového centra, kde probíhá na třech počítačích s připojením na internet výuka základů
práce s PC. Organizace také začala spolupracovat s dobrovolníky, kteří zajišťují výuku
angličtiny pro klienty domova a pracují jako společníci méně soběstačných obyvatel. O životě
obou domovů bylo uveřejněno několik článků ve Zpravodaji městské části Žabovřesky. Před
Vánocemi navštívil domov starosta městské části Brno-Žabovřesky Mgr. Kvapil, který
osobně obyvatelům zahrál a zazpíval několik písniček. Velkou odezvu veřejnosti zaznamenal
tradiční prosincový Den otevřených dveří, kdy si oba domovy přišlo prohlédnout více než 70
návštěvníků.
V roce 2007 rozšířila organizace svoji činnost o 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 ve spolupráci s Fakultou sportovních studií MU celoroční
projekt speciálního cvičení s míči pro seniory, který je přístupný klientům centra i domova.
Na základě vzájemného setkávání klientů obou služeb byl také koncipován projekt Barevná
dílna, který se uskutečnil v podzimních měsících. Klienti centra mají také přístup na většinu
akcí pořádných v domově, mohou využít nabízenou pomoc s osobní hygienou i základní
sociální poradenství.
Také v letošním roce organizace zajišťovala stravování obyvatel DS Foltýnova (od poloviny
roku již jako celodenní) a části klientů Pečovatelské služby Bystrc. Zájem o stravování
neustále roste, oceňována je úroveň stravování, kvalita stravy a lidský přístup personálu.

STATISTICKÝ PŘEHLED
CDS DS Vych. DS Tábor
Stanovená kapacita
Využití kapacity
Náklady na 1 kl./měs.
Výnosy na 1 kl./měs.
Podíl města na 1 kl./měs.

Celkem DS + strav.
DS
provoz
130
130

250
82
48
76,4
1 085 11 970,03 10 474,67 11 417,90
747 4 028,80
2494,18 3 462,17
337 7 941,23 7 980,49 7 955,73

14 608,43
5 405,18
9 203,25

Počet
Náklady na 1
Výnosy na 1
Rozdíl
obědů
oběd
oběd
Stravovací provoz 2007
109 528
64,80
43,26
21,54
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ROZBOR OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
DS Vychodilova
Počet míst v DS
Počet obyvatel k 31.12.2007

82
80

Zdravotní skladba
obyvatel:
Mobilní
Částečně mobilní
Imobilní
Inkontinentní
Diabetici
Psychiatr. sledovaní
Alkoholici
Zbavení způsobilosti
k právním úkonům
Návrh na zbavení
způs. k práv. úkonům

Zemřelo za rok
2007
28
50
4
24
11
9
1
0
0

Celkem
Žen
Mužů
V nemocnici
Mimo DS
V DS
Odešlo za rok 2007

5
2
3
4
0
1

Do soukromí
Do jiného zařízení
Celkem

3
2
5
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Složení obyvatel podle věku
Do 60 let: 0
Do 70 let: 3
Do 80 let: 38
Do 90 let: 33
Nad 90 let: 8
Průměrný věk: 82,1
Průměrný věk ženy: 83,0
Průměrný věk muži: 79,9

Přijato za rok 2007
Žen: 10

Mužů: 3

Celkem: 13

Přijato k léčení do zdravotnických zařízení
Ústavní léčení:
65
Ambulantní ošetření: 1432

LSPP: 28
Lázeňská léčba: 9

RZP: 22

Evidenční počet zdravotnických pracovníků k 31.12.2007
SZP
:
NZP :
PZP
:
Celkem:

4
4

Sociální pracovnice: 2
Pracovník sociální péče: 7

Stravování

Příspěvek na péči k 31.12.2007

DIA
: 16
Žlučník : 23
Norma : 39
Celodenní strava: 22

I.stupeň: 28
II.stupeň: 9
III.stupeň: 1
IV.stupeň: 1

Kulturní vyžití: Vydávání vlastního časopisu, výstavy soch a obrazů spojené s besedou
s autorem, hudební poslechové pořady, pěvecký kroužek, společenská posezení s hudbou,
posezení u zahradního krbu, přednášky, zájezdy, výuka angličtiny a práce s PC.
Rehabilitace: Využívání moderního přístrojového vybavení – elektroléčba, ultrazvuk,
laser, magnetoterapie, parafinová lázeň, hydromasáže, skupinová a individuální cvičení,
cvičení s míči.
Ergoterapie: Keramická dílna, pravidelné schůzky zájemců o ruční práce s externí
výtvarnicí, společné pečení vánočního cukroví, kurz košíkářství.
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ROZBOR OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
DS Tábor
Počet míst v DS
Počet obyvatel k 31.12.2007

48
47

Zdravotní skladba obyvatel:

Zemřelo za rok
2007

Mobilní
Částečně mobilní
Imobilní
Inkontinentní
Diabetici
Psychiatr. sledovaní

32
15
0
18
12
15

Alkoholici
Zbavení způsobilosti
k právním úkonům
Návrh na zbavení
způs. k práv. úkonům

3
0
0

Celkem
Žen
Mužů
V nemocnici
V DS
Mimo
DS
Odešlo za rok 2007

4
3
1
3
1
0

Do soukromí
Do jiného zařízení
Celkem

0
3
3
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Složení obyvatel podle věku
Do 60 let: 2 Do 70 let: 8 Do 80 let: 23
Do 90 let: 13
Nad 90 let: 1
Průměrný věk: 76,1
Průměrný věk ženy: 77,0 Průměrný věk muži: 73,5

Přijato za rok 2007
Žen: 5

Mužů: 1

Celkem: 6

Přijato k léčení do zdravotnických zařízení
Ústavní léčení:
Ambulantní ošetření:

21
580

Lázeň. Léčba: 2

LSPP: 24
RZP: 24

Evidenční počet zdravotnických pracovníků k 31.12.2007
SZP
:
NZP :
PZP
:
Celkem:

2
2

Sociální pracovnice: 1
Pracovník sociální péče: 5

Stravování

Příspěvek na péči k 31.12.2007

DIA
: 6
Žlučník : 2
Norma : 14
Celodenní strava: 10

I.stupeň: 10
II.stupeň: 2
III.stupeň: 0
IV.stupeň: 0

Kulturní vyžití: Sledování televizního programu, společné vycházky, odpolední společné
posezení, zpívání s harmonikou, společenské posezení s hudbou, účast na programech DS
Vychodilova .
Rehabilitace: Využívání moderního přístrojového vybavení – elektroléčba, ultrazvuk,
laser, magnetoterapie, zařízení na poskytování bahenních zábalů, skupinová a individuální
cvičení, cvičení s míči , společné vycházky .
Ergoterapie: Využívání keramické dílny a akcí v prostorách DS Vychodilova, společné
pečení vánočního cukroví, vlastní dílna pro ruční práce.
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PERSONÁLNÍ OBLAST
Plán
Prům. přepočtený evid. stav
Struktura
zaměstnanců

THP
SZP
Pracovníci
soc. péče
Sociální
pracovníci
Pedagogičtí
pracovníci
Manuální
pracovníci
Celkem

Evid. počet
k 31.12.07

Skutečnost Z toho ZPS % plnění
44,79

Prům. přep. ev.
počet za 2007

43,1

Průměrná
plat. třída

1,87

Průměrný
plat

Přírůstek

108,7%

Úbytek

4

4,0

8,5

22,8

1

0

6

5,5

8,8

21,0

2

0

13

11,8

4

14,2

6

0

3

3,0

8

26,5

1

0

1

0,1

8

9

1

0

21

18,7

3,3

13,7

1

0

48

43,1

5

16,5

12

0

V

personální oblasti došlo v souvislosti s první etapou transformace na domov pro
seniory k výraznému posílení počtu pracovníků - především v přímé péči. Přijata byla
1 sociální pracovnice, 6 pracovnic v sociálních službách a 2 registrované zdravotní
sestry. Plánovaný limit pro průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků nebyl zcela
vyčerpán s ohledem na postupné nástupy v první čtvrtině roku, překročen nebyl ani limit
prostředků určených na platy zaměstnanců. V oblasti bezpečnosti práce se uskutečnila
všechna předepsaná školení a kontroly. Za rok 2007 došlo v organizaci ke dvěma pracovním
úrazům ve stravovacím provozu.
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2007

P

lnění plánu nákladů a výnosů probíhalo v průběhu většiny roku v režimu
nevyrovnaného finančního plánu (schodek vznikl díky tomu, že požadovaná dotace
z MPSV byla vykryta pouze z necelých 17 %). Chybějící finanční prostředky byly
vykryty jednorázově rozpočtovým opatřením 239/2007/ZMB v listopadu 2007. Hospodaření
příspěvkové organizace DS Vychodilova bylo za rok 2007 uzavřeno se
zlepšeným hospodářským výsledkem 174 695,-Kč. Ten vznikl především díky zvýšeným
tržbám za vlastní výkony - příspěvek na péči, zvýšení úhrady za stravu a úhrady za pobyt u
klientů se smlouvou na DS, úhrady od zdravotních pojišťoven (podíl tržeb na celkových
výkonech se zvedl na 38,1%). Uvedený zlepšený hospodářský výsledek je navržen
k rozdělení z 80% do Fondu odměn (139 756,-Kč) a z 20% do Rezervního fondu (34 939,Kč). V oblasti nákladů i výnosů nebyl upravený finanční plán výrazněji překročen u žádné z
položek. Průběžně byly prováděny opravy v pokojích klientů a obnovováno, případně
doplňováno potřebné vybavení domova s ohledem na postupnou transformaci zařízení na
poskytování nové služby typu domov pro seniory (pečovatelská lůžka, polohovací křesla,
židle do jídelny). Z Investičního fondu byly čerpány prostředky v celkové výši 654 tis. Kč
(oprava výdejní kuchyně a pořízení průmyslové myčky nádobí v DS Tábor, vybavení
prádelny v DS Vychodilova). Z Fondu odměn bylo v roce 2007 čerpáno 200 tis. Kč na
odměny zaměstnanců. Z FKSP byl v průběhu celého roku hrazen příspěvek zaměstnancům na
závodní stravování, penzijní připojištění a odměny při pracovních a životních výročích.
Schválený limit prostředků na platy ani přepočtený stav zaměstnanců nebyl překročen.
Z rozpočtu města Brna nebyl poskytnut žádný investiční příspěvek.
Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace má
pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 25 623,-Kč – DS Tábor neuhrazený nájem za několik
měsíců obyvatelů pana Krytináře (9 963,-Kč) a pana Musila (3 660,-Kč), DS Vychodilova
neuhrazený příspěvek na péči obyvatele p. Urbánka (12 tis.Kč).
Ze státního rozpočtu byla prostřednictvím MPSV ČR přiznána stání dotace ve výši 500 tis.
Kč, která byla v souladu s metodikou použita na část nákladů na platy 4 pracovnic
v sociálních službách, z rozpočtu státních fondů ani z rozpočtu kraje nezískala organizace
žádné dotace.
Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31.12.2007 podle platných norem a směrnic.
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
V organizaci je nastaven a funguje vnitřní kontrolní systém včetně interního auditu.
Hospodářský výsledek za rok 2007
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

25 276 813,00
25 451 508,00
+ 174 695,00
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PŘEHLED PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU
(v tisících Kč)

Účet

Schválený
Upravený Skutečnost
Finanční pl. Finanční pl.
2006

Skutečnost
2007

Plnění v %
(UFP)

Náklady
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energií

4 124
3 500

5 299
3 366

3 879,85
3 397,43

5 298,55
3 244,4

99,99
96,39

511
512
513
518

2 000
58
2
740

2 900
20
2
778

2 105,47
39,70
1,99
537,40

2 907
11,7
1,5
778,6

100,24
58,5
99,5
100,08

8 474
8 344
2 945
0
201
0

8 731
8 544
3 039
0
204
0

6 507,76
6 420
2 266,67
0
155,73
0

8 731,3
8 544
3 038,8
0
204,5
0

100,0
100,0
99,99
0
100,25
0

3,65

3,65

3,65

3,65

100,0

0
0
96,35

0
0
96,35

0
0
95,45

0
0
92,8

0
0
96,31

964
0

964
0

972,63
0

964
0

100,0
0

0

0

0

0

0

23 108

25 403

19 963,73

25 276,8

99,5

0
7 800

0
9 639

0
7 568,39

0
9 687,1

0
100,5

0
0

0
456

0,66
390,60

0,9
455,5

0
99,88

0
12 328
500

0
14 808
500

0
12 157,00
0

0
14 808
500

0
100,00

20 628

25 403

20 116,65

25 451,5

100,19

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

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
544 Úroky
548 Manka a škody
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy
552 Zůst. cena DHM, NHM
591 Daň z příjmů
tř. 5

Náklady celkem

Výnosy
601 Tržby za vlastní výkony
602 Tržby z prodeje služeb
644 Úroky
648 Zúčtování fondů
649 Jiné ostatní výnosy
65.. Tržby z prod. majetku,
rezervy, čas. Rozlišení
691 Provozní dotace MMB
Provozní dotace od státu
tř.6

Výnosy celkem
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STROJNÍ INVESTICE
Kapitálové výdaje
Poskytnuté dotace na strojní investice
Skutečnost čerpání
Rozdíl

0
0
0

MAJETEK – přehled v Kč
MAJETKOVÝ ÚČET

Stav k 31.12.2007

Dlouhodobý hmotný majetek
021/10 Budovy
021/20 Stavby
022/30 Energetické a hnací stroje
022/40 Pracovní stroje a zařízení
022/50 Přístroje a zvl. tech. zaříz.
022/60 Dopravní prostředky
022/70 Inventář

66 167 056,274 560,129 973,3 586 729,971 711,633 645,170 379,-

031/00 Pozemky
032/00 Umělecká díla a předměty

2 582 220,57 450,-

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028

11 301 555,-

Nehmotný majetek
013/00 Dlouhodobý nehmotný majetek
018/00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0
225 467,-

ÚHRN

86 100 745,-

FINANČNÍ MAJETEK
Běžný účet

Účet FKSP

Stav
3 228 996,83 51 728,00
k 31.12.2007

Depozitní
účet
2846,13

Pokladna

Ceniny –
Pošt.
známky
28 176,50
307,50
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PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ
PENĚŽNÍCH FONDŮ
Název fondu
Fond investiční
Fond rezervní
Fond odměn
FKSP

Stav k 1.1.2007
1 376
55
113
34

Tvorba

Čerpání
964
34
122
171

654
3
200
143

Stav k 31.12.07
1 686
86
35
62

FOND INVESTIČNÍ
Z fondu byly hrazeny některé opravy (oprava výdejny stravy v DS Tábor včetně pořízení
myčky nádobí a skla) a část vybavení potřebného pro přechod na novou službu typu domov
pro seniory (vybavení prádelny v DS Vychodilova – 2x pračka, 1x sušička).

FOND REZERVNÍ
Do fondu bylo přiděleno 31 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006 a 3 tis.
Kč peněžní dar z ÚMČ Brno - Žabovřesky. V průběhu roku 2007 byl z fondu čerpán pouze
uvedený peněžní dar, který byl použit v souladu s jeho určením.

FOND ODMĚN
Z fondu odměn byly v roce 2007 čerpány prostředky ve výši 200 tis. Kč vyplacené na konci
roku jako mimořádné odměny zaměstnancům.

FKSP
Z fondu byl pravidelně vyplácen příspěvek na obědy zaměstnanců, příspěvek na penzijní
připojištění a peněžní dary k pracovním a životním jubileím.
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PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2007

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

– kontrola plnění finančního plánu za rok 2007
Zjištění: Hospodaření organizace za rok 2007 probíhalo v souladu s upraveným
finančním plánem a bylo uzavřeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve
výši 175 tis. Kč.
- kontrola platového zařazení personálu a pracovních náplní
Zjištění: Zařazení zaměstnanců podle 16-ti třídní mzdové soustavy i pracovní
náplně jsou přepracovány v souladu s platnými novelizacemi legislativy.
- kontrola stravovacího provozu – dodržování hygienických norem, čistota,
skladování potravin, HACCP.
Zjištění: Je dodržován systém kontrolních bodů, nedostatky nebyly zjištěny ani
v oblasti udržování čistoty a skladování potravin.
- kontrola požární ochrany
Zjištění: lhůty pro revize jsou dodržovány, předepsaná dokumentace je vedena,
školení provedena, při prohlídce budov nebyly zjištěny nedostatky.
– kontrola plnění FP za 1. čtvrtletí
Zjištění: Hospodaření organizace probíhá v souladu s finančním plánem –
nutno řešit se zřizovatelem nepřiznanou plnou výši státní dotace.
– kontrola realizace připomínek vzešlých z externího a interního auditu
Zjištění: Z auditu nevzešla žádná doporučení či připomínky, drobné nedostatky
byly odstraněny již v jeho průběhu.
- kontrola technického stavu budov a vybavení
Zjištění: Havarijní stav byl zjištěn u terasy DS Vychodilova – plošné porušení
izolace – reklamace předešlé opravy, poznatky kontroly poslouží pro přípravu
plánu oprav v dalším období.
– kontrola plnění FP za I. pololetí
Zjištění: Hospodaření organizace probíhá v souladu s finančním plánem – řešit
se zřizovatelem odstranění nevyrovnaného FP.
- kontrola vedení evidence majetku
Zjištění: evidence majetku je vedena v souladu s platnými předpisy, evidence
je postupně převáděna na nový software ACE-EMA s možností využití
čárových kódů
– kontrola pokladní hotovosti a dokladů
Zjištění: Při inventarizaci pokladní hotovosti nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly, nedostatky se neobjevily ani ve vedení dokladů.
– kontrola plnění FP za III. čtvrtletí
Zjištění: Hospodaření organizace probíhá v souladu s finančním plánem –
rozpočtovým opatřením vyrovnán FP organizace.
– kontrola dodržování předpisů BOZP, ochranné pomůcky
Zjištění: Dokumentace, školení a vybavení zaměstnanců ochrannými
pomůckami je v souladu s legislativou.
– kontrola vedení ošetřovatelské a sociální dokumentace, IPSS
Zjištění: Dokumentace odpovídá požadavkům a je v souladu s požadavky
standardů kvality sociálních služeb.
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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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