
Výroční zpráva o činnosti organizace 

za rok 2009 
 

 

 
 

 

A. Základní údaje 
 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace 

IČ 750 04 381, DIČ CZ75004381 

Komenského 291 

Náměšť na Hané 

783 44 

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 

číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách a základním předmětem je poskytování sociální 

služby domova pro seniory vymezené v § 35 a 49 výše zmíněného zákona. 

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje, který organizaci 

zřídil usnesením svého zastupitelstva č.j. UZ/12/14/2002 ze dne 28. listopadu 2002 s účinností 

od 1.1.2003. Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl Pr, vložka 724 pod IČ 75004381 datem 1. července 2003. 

Dodatkem č. 2 ze dne 27.2.2009 byl název organizace změněn z původního Domova důchodců 

na dnešní Dům seniorů FRANTIŠEK. Úplné znění zřizovací listiny je z data 22.10.2009 a má 

Č.j. 6/UZ/9/32/2009. 
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Ředitelem organizace je ing. Luboš Boxan, a to od 1.1.2008, kdy byl jmenován usnesením 

Rady Olomouckého kraje ze dne 25. října 2007 č.j. UR/71/51/2007. Rozhodnutím KÚOK ze 

dne 29.6.2007, vedeným pod č.j. KUOK/56409/2007, byla organizace registrována jako 

poskytovatel služby domova pro seniory v souladu s § 81 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách s tím, že služba je poskytována od data 1.1.2007. Toto rozhodnutí bylo, 

v souvislosti se změnami cílové skupiny a názvu subjektu, nahrazeno Rozhodnutím č.j. KUOK 

26956/2009 ze dne 17.3.2009, kde jsou aktualizovány veškeré registrované údaje 
 

Kontaktní údaje :  tel./fax:    585 952 146 

   e-mail :  ddnamest@quick.cz 

   ředitel :  reditel@ddnamestnahane.cz 

   mobil :  603 569 262 

   I. zástupce řed.:       Lenka Navrátilová ekonom@ddnamestnahane.cz 

   II. zástupce ř.:          Ludmila Stratilová zdravotni@ddnamestnahane.cz 

   soc. prac. :          Bc. Hana Čížková socialni@ddnamestnahane.cz 

   tel. :  585 754 445 
 

B. Přehled o činnosti 
 

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace (dále DS, dům seniorů 

nebo zařízení), je domov pro seniory, který má kapacitu 53 lůžek (původně ve 23 a nyní, po 

rekonstrukci, ve 22 pokojích), umístěných ve dvou budovách. Jedná se o 13 pokojů 

dvoulůžkových, včetně dvou nadstandardních pokojů pro manželské páry s vlastním přilehlým 

sociálním zařízením a 9 pokojů  třílůžkových 
 

Zaměření :  náplní činnosti organizace jsou následující služby - 

1. poskytování stravování 

2. poskytování ubytování 

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

6. sociálně terapeutické činnosti 

7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

 

Cílovou skupinu tvoří senioři s  věkovou strukturou  mladší (60 – 80 let) 

        starší  (nad 80 let) 
 

Organizační struktura : v čele organizace stojí ředitel, kterému jsou podřízeny ekonomický 

úsek se dvěma pracovníky (ekonom-účetní a zároveň I. zástupce ředitele a pokladní-skladník), 

stravovací úsek se čtyřmi zaměstnanci (vedoucí kuchařka, samostatná kuchařka a dvě 

pomocné kuchařky) na kratší pracovní úvazek (35 hodin týdně), zdravotní úsek, který má nyní 

14 zaměstnanců (vrchní sestra a zároveň II. zástupkyně ředitele, 5 pracovnic v sociálních 

službách v přímé obslužné péči, 4 pracovnice středního zdravotnického personálu - zdravotní 

sestry, dále 3 uklizečky na kratší pracovní úvazek /rovněž 35 hodin týdně/ a jedna pradlena), 

sociální úsek tvořený sociální pracovnicí a pracovnicí v sociálních službách pro organizaci 

volnočasových aktivit na kratší pracovní úvazek /20 hodin týdně/ a provozní úsek, který 

obsahuje jednoho zaměstnance (údržbář a řidič). 
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Přehled o uživatelích služeb : kapacita    53  

     průměrný počet uživatelů  52,6  

     přijatých v roce 2009   9  

     propuštěných v roce 2009  0  

     zemřelí v roce 2009   8 

     celkový počet k 31.12.09  52 

 Rozdělení dle věku  27 – 65 roků    1 

     66 – 85 roků    28 

     nad 85 roků    23 

     průměrný věk uživatelů  83,9 

 Rozdělení dle pohlaví  muži     10 

     ženy     42 

 Neuspokojené žádosti  bez ohledu na přiznání PnP  39 

 Rozdělení dle mobility mobilní (i částečně)   39 

     imobilní (trvale upoutaní na lůžko) 13 

     vyžadující nákladnější stravování 22 

 Rozdělení dle PnP  I. stupeň závislosti   13 

     II. stupeň závislosti   18 

     III. stupeň závislosti   10 

     IV. stupeň závislosti     1 

     bez příspěvku na péči   10 
 

Další zajišťované služby:  kadeřník, holič, pedikúra, nákupy, bohoslužby, knihovna, 

možnost kulturního vyžití,  uložení cenin, zajištění vkladů 

a výběrů z vkladních knížek 



Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané, IČ 750 043  81 

Výroční zpráva 2009 4 

Záměry, úspěchy : V roce 2009 byla provedena výměna části nejvíce poškozených oken, 

definitivní oprava odvětrávání v sociálním zařízení budovy mužů (zrušení větracího otvoru 

nad střechou jako zdroje opakovaného zatékání), byly zajištěny sanační omítky v suterénu 

(včetně instalace vynuceného větrání - ventilátor) k odstranění vlhkosti stěn, byla provedena 

výměna části zařízení v kuchyni (nerezový dvojitý dřez v umývárně kuchyně). Dále byla 

namontována madla na stěnách a částečně zajištěna protipožární bezpečnostní opatření 

formou instalace hlásičů firmy Kidde v části domu seniorů (cca 2/3 požadovaného množství). 

Kromě těchto zásadních věcí došlo k postupnému vybavování domu seniorů prostředky pro 

zajištění komfortu uživatelů a jejich volnočasových aktivit (párty stan 8 x 4 m, výsuvná 

markýza na terase, nový nábytek v přízemní hale hlavní budovy, ruské kuželky a šipky, úprava 

místnosti pro terapeutické činnosti). Zároveň by měla pokračovat příprava projektu a 

dokumentace na vybudování nového pavilonu, který by měl vyřešit nejen zázemí 

(ošetřovatelské oddělení, sesterna, vyšetřovna, nové kanceláře, kuchyňka a sociální zařízení 

pro návštěvy), ale rovněž přizpůsobit ubytovací kapacity novým trendům a zajistit prostory 

pro konání kulturních a společenských akcí. Z pohledu konaných akcí je nutno zmínit 

především dva „Dny otevřených dveří“, z nichž první byl konán u příležitosti odhalení 

pamětní desky zakladateli domu seniorů panu Františku Ottahalovi a druhý byl uspořádán 

jako součást celostátní akce Týden sociálních služeb konaný ve spolupráci Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Dále to byly akce z oblasti 

hudební, divadelní a taneční produkce spojené s opékáním na zahradě. 
 

C. Přehled o zaměstnancích 
 

Organizace evidovala v roce 2009 celkem 24 zaměstnanců s tím, že z důvodu kratších 

pracovních úvazků a dlouhodobé nemoci činí přepočtený stav 22,4 osob. Z nich 3 osoby 

(ředitel, ekonom-účetní a pokladní-skladník), byly vedeny jako hospodářsko správní a 

provozně techničtí pracovníci, 1 jako sociální pracovník a jeden pracovník v sociálních 

službách pro organizaci volnočasových aktivit – základní výchovná nepedagogická činnost, 

převážně manuálně pracujících bylo 9 (stravovací úsek, úklid, pradlena a údržbář-řidič), 

zaměstnanců ve zdravotnických službách 6 osob (SZP) a jako pracovníci v sociálních 

službách v přímé obslužné péči byly vykázány 4 osoby. K datu 1.1.2010 je počet osob ve 

zdravotnických a sociálních službách (v přímé péči) upraven na 5 : 5 z důvodu odchodu 

zaměstnankyně (SZP) do starobního důchodu a její náhradou pracovníkem sociálních služeb 

– přímá péče. 

Schválený  závazný limit mzdových prostředků ve výši 5 434 tis. Kč byl v plné míře vyčerpán a 

rozdíl proti závaznému ukazateli ve výši 54 tis. Kč byl pokryt dotací z úřadu práce za 

vytvoření společensky účelného pracovního místa. 

 

Čerpání mzdových prostředků dle jednotlivých složek v tis. Kč : 

Celková částka    5 490,3 

Z toho : 

1) tarifní platy     3 497,1 

2) náhrady platů              653,1 

3) příplatky              831,8 

4) odměny               508,3 
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Čerpání mzdových nákladů dle skupin zaměstnanců v tis. Kč : 

1) sociální pracovník          198,3   průměrná třída 9 

2) pracovníci v soc. službách       638,1 průměrná třída 4,6 

3) zdravotnické - sestry      2 112,5 průměrná třída 9,5 

4) ostatní (THP)      1 013,2 průměrná třída 9,7 

5) manuálně pracující    1 528,2 průměrná třída 3,9 
 

D. Základní údaje o hospodaření 
 

Schválený rozpočet  2009            10 269,00   tis. Kč 

Upravený rozpočet  2009            11 224,52   tis. Kč 

Náklady skutečnost 2009            11 235,71   tis. Kč 
 

Podrobnější členění výnosů a nákladů (v tis. Kč) 
 

Celkové výnosy roku 2009      11 365,86 tis. Kč 

Z toho : příjmy od klientů       4 360,45 tis. Kč 

  úhrady od zdrav.poj.                251,04 tis. Kč 

  příspěvek na péči       2 309,86 tis. Kč 

  ostatní příjmy           101,28 tis. Kč 

  ostatní výnosy a zúčtování fondů               220,23 tis. Kč 

  dotace MPSV        3 052,00 tis. Kč 

  dotace na provoz (KÚOK)              883,00 tis. Kč 

  dotace na odpisy (KÚOK)                   134,00 tis. Kč 

  dotace – pracovní místa (ÚP Olomouc – SR)        54,00 tis. Kč 
 

Celkové náklady roku 2009      11 235,71 tis. Kč 

Z toho : spotřeba materiálu       2 170,06 tis. Kč 

  spotřeba energií                681,50 tis. Kč 

  opravy a udržování                305,10 tis. Kč 

  cestovné               2,84 tis. Kč 

  služby                  470,15 tis. Kč 

  mzdy – platy zaměstnanců      5 488,00 tis. Kč 

  zákonné (S+Z) pojištění      1 792,08 tis. Kč 

  daně a poplatky              5,75 tis. Kč 

  tvorba FKSP                109,76 tis. Kč 

  ostatní náklady            64,88 tis. Kč 

  odpisy            145,59 tis. Kč 
 

Hospodářský výsledek za rok 2009                           130,15 tis. Kč 
 

V průběhu roku 2009 byl schválený rozpočet několikanásobně upravován, a to Rozhodnutími 

MPSV č. 2 ze dne 1.6.2009 a č. 3 ze dne 22.10.2009, jimiž byla dotace ze státního rozpočtu 

stanovena na celkovou částku 3 052 tis. Kč, dále rozpočtovými opatřeními zřizovatele 

(UR/9/9/2009, UR/12/11/2009, UR/13/52/2009, UR/22/31/2009 – úpravy závazného ukazatele 

„limit mzdových prostředků“ a rozpočtovými opatřeními ze dne 20.8.2009 a 23.11.2009, 

kterými byl zvýšen a následně snížen rozpočet o 496 tis. Kč, takže celková hodnota dotace 

zřizovatele na provoz dosáhla částky 883 tis. Kč) a rovněž vlastním rozpočtovým opatřením. 
 

 

 

 



Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace, Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané, IČ 750 043  81 

Výroční zpráva 2009 6 

Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč)    1.1.2009           31.12.2009 

 

Celková aktiva      5 941,0  8 171,7 

 

Z toho :  stavby      3 644,6  5 915,8 

   movitý majetek         592,6     504,4 

   pozemky              22,6     119,3 

   materiál            113,9     104,9 

   pohledávky            148,1       28,3 

   finanční majetek   1 419,1  1 498,9 

   ostatní (dohadné účty)                0,1         0,1 

 

Celková pasiva      5 941,0  8 171,7 

 

Z toho :  fond dlouhodobého majetku  4 259,9  6 539,5 

   fond oběžných aktiv      195,2     195,9 
 

   fond odměn           0,6         1,5 

   fond kulturních a sociálních potřeb    111,9     101,9 

   fond rezervní       365,1       16,5 

   fond investiční       107,4       12,0 
 

   hospodářský výsledek        91,8     130,2 
 

   obchodní závazky      210,5     389,1 

   zaměstnanecké závazky  (12 měsíc)    325,2     416,1 

   závazky ze S + ZP (12 měsíc)     194,8     293,3 

   jiné závazky         32,4       34,0 

   ostatní (přechodné a dohadné účty)      46,2       41,7 

 

FKSP vykazoval k datu 1.1.2009 účetní zůstatek ve výši 111 954,77 Kč. V oblasti tvorby a 

čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb byly vykázány pouze drobné rozdíly proti jeho 

rozpočtu. Tvorba byla o 8 760 Kč vyšší než předpokládal plán a čerpání bylo o 6 715 Kč nižší 

než v rozpočtu, schváleném ředitelem a zástupcem zaměstnanců. Jednotlivé položky byly 

čerpány v souladu s plánem, a tedy především na kulturu, rekreaci a sport včetně zajištění 

přísunu vitamínových doplňků v době hrozby onemocnění respiračními chorobami (celkem 

68 378 Kč proti 73 200 Kč v plánu), dále na stravování zaměstnanců (46 407 Kč proti 49 000 

Kč) a odměny v souvislosti s odchodem do důchodu (5 000 Kč proti 4 300 Kč). Celkově tedy 

fond vykazuje k datu 31.12.2009 účetní hodnotu ve výši 101 929,77 Kč. 

Fond odměn vykázal k datu 1.1.2009 hodnotu 556,- Kč a byl v průběhu roku 2009 navýšen o 

1 000,- Kč v souladu se schváleným přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku (HV) za 

rok 2008. Zůstatek fondu k datu 31.12.2009 činí 1 556,- Kč a nebyl tedy v průběhu roku 2009 

čerpán. Dle návrhu z Rozborů hospodaření za rok 2009 by měl být v následujícím roce 

navýšen o 20 000 Kč ze zlepšeného HV, pokud bude tento návrh akceptován zřizovatelem. 

Rezervní fond vykazoval k 1.1.2009 hodnotu 365 063,59 Kč a byl posílen o schválený příděl 

ze zlepšeného HV za rok 2008 ve výši 90 847,53 Kč a dále o finanční sponzorské dary 

v celkové výši 43 300,- Kč. Čerpán byl, na základě naší žádosti, k posílení investičního fondu 

v celkové hodnotě 411 000,- Kč a na zajištění volnočasových aktivit uživatelů v souladu se 

zněním sponzorských smluv bylo využito dalších 71 707,- Kč. Celková hodnota fondu ke dni 

31.12.2009 činila 16 504,12 Kč. Po schválení návrhu přídělu ze zlepšeného HV za rok 2009 

by měl rezervní fond vykazovat zůstatek ve výši 126 646,81 Kč. 
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Investiční fond vykazoval k datu 1.1.2009 hodnotu 107 461,70 Kč a byl v průběhu roku 2009 

zvýšen o odpisy ve výši 145 591,- Kč. Zároveň však byl fond čerpán (včetně výše uvedeného 

převodu z rezervního fondu) v celkové výši 652 000,- Kč, a to tak, že bylo použito 80 000,- Kč 

na stanovený odvod z odpisů zřizovateli a 572 000,- Kč bylo rovněž odvedeno zřizovateli. 

Tato částka pak byla zřizovatelem poskytnuta jako neinvestiční dotace na provoz a použita 

k úhradě nákladů. Zůstatek investičního fondu k datu 31.12.2009 činí 12 052,70 Kč. 

 

E. Další důležité informativní údaje 
 

V roce 2009 došlo, jak je  již uvedeno výše, k několika organizačním změnám a v současné době by 

měl být stav zaměstnanců a rovněž kapacity zařízení stabilizovaný. Dnem 29.6.2007 byla, jak je rovněž 

uvedeno výše, provedena registrace organizace jako poskytovatele sociální služby domov pro seniory, 

která je poskytována od 1.1.2007. Registrace byla, kromě dřívějších aktualizací, opět aktualizována, a 

to dne 17.3.2009 v souvislosti se změnou názvu (viz Č.j.: KUOK 26956/2009). Veškeré změny byly 

řádně nahlášeny na dotčené úřady a organizace (jednotlivé odbory zřizovatele, finanční úřad, krajská 

hygienická správa, zdravotní pojišťovny, krajský soud, obecní úřad, příslušný úřad obce s rozšířenou 

působností apod.). Informace o poskytované službě, kapacitě zařízení, záměrech vedení domu seniorů 

do budoucna, u nás konané akce a další nezbytné skutečnosti jsou uveřejněny na webových stránkách 

domu seniorů www.ddnamestnahane.cz a průběžně jsou, ve spolupráci s Úřadem městyse Náměšť na 

Hané, zveřejňovány příspěvky o životě v domě seniorů, plánech a chystaných akcích. Za rok 2009 byla 

provedena kontrola Krajské hygienické stanice především na dodržování teploty vydávaných pokrmů a 

na dodržování hygienických předpisů, při které nebyly zjištěny závady, dále kontrola Finančního 

úřadu v Olomouci na dodržování rozpočtové kázně za rok 2007- 2008 rovněž bez závad. Dále byla 

provedena (již v roce 2010) ekonomická kontrola zřizovatele za rok 2009 a byla zjištěna 3 porušení, 

specifikováno 1 doporučení a vyhodnoceno 1 riziko. K těmto závěrům přijala příspěvková organizace 

opatření k nápravě, která jsou součástí Zprávy o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků zjištěných 

kontrolou zřizovatele, která byla předána na kontrolní oddělení dne 9.3.2010 včetně 9 příloh.  

V loňském roce již k plné spokojenosti uživatelů i zaměstnanců sloužil výtah vybudovaný v roce 2008 

pro zabezpečení bezbariérového pohybu v hlavní budově. Vzhledem k tomu, že tato investice plně 

neodstranila problém bariér v provozu (vedlejší tzv. budova mužů má stále bariéry volného pohybu), 

je naší snahou, aby byly co nejdříve realizovány postupné kroky k  přípravě stavby nového pavilonu 

zpracováním alespoň části předprojektové dokumentace (jako potvrzení příslibu výstavby). Následná  

realizace by měla do budoucna zajistit důstojnější podmínky pro výkon sociální služby využitím 

ošetřovatelského oddělení a kulturního zázemí, které by měly být nejdůležitějšími částmi nového 

pavilonu. 

V roce 2009 byla do hospodaření organizace převedena ze strany zřizovatele zahrada o celkové 

rozloze 1 471 m2.  

Ke zvyšování kvality poskytovaných služeb přispěla stejně jako v roce 2008 i  v roce 2009 spolupráce 

s dobrovolnickými organizacemi zaměřenými na využití volného času uživatelů (Adra,Charita), 

organizace kulturních a společenských akcí (hudební pořady, každotýdenní videoprojekce, divadelní 

představení, cestopisy, taneční vystoupení, grilování apod.). Nově se podařilo zrealizovat vydávání 

vlastního časopisu - měsíčníku pro seniory a pravidelného pátečního programu „Kavárna pro 

seniory“, spojeného se soutěžemi pro účastníky.  

Zabezpečení smluvně vázané supervize(frekvence 1 x za 6-8 týdnů), přispělo k zájmu zaměstnanců o 

vlastní zdokonalování a pro uživatele byla opět využita canisterapie, pomocí níž došlo 

k prokazatelnému zájmu i u dlouhodobě apatických osob. Byla nastavena pravidla pro další 

volnočasové aktivity a důsledná příprava individuálních plánů pro jednotlivé uživatele služeb by 

rovněž měla přispět k lepší znalosti cílů a snah většiny uživatelů. Je naším prvořadým cílem, aby byl 

náš dům seniorů nejen místem, které zabezpečuje poskytování sociální služby v souladu se zákonem o 

sociálních službách, ale stal se i místem setkávání při různých kulturních a společenských akcích. 

Z uvedených důvodů došlo k postupnému zajišťování podmínek pro tyto akce (viz část Záměry, 

úspěchy této zprávy) a v následujícím období se pokusíme uspořádat akci nejen pro vlastní uživatele, 

ale i pro účastníky z jiných domovů pro seniory. 

 

http://www.ddnamestnahane.cz/
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V roce 2010 byl proveden audit čerpání dotace MPSV v roce 2009 a byl potvrzen soulad se zákonnými 

ustanoveními. Čerpání dotace bylo v souladu s jejich účelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Náměšti na Hané dne 12. března 2010    Ing. Luboš Boxan 

              ředitel DS    


