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Vážený pane, vážená paní 
 

za sociální službu chráněné bydlení,  
realizovanou v Penzionu pro důchodce Loštice,  

příspěvková organizace zřízená Olomouckým krajem,  
předkládám svoji první „Výroční zprávu za rok 2009“ ve funkci ředitele.  

Můžete se v ní seznámit s posláním a činností sociální služby, 
představuji Vám kulturně-společenské akce minulého roku  

a připojuji výsledky našeho hospodaření. 
 

Uvědomujeme si své směřování a přiznáváme i své nedostatky,  
mnohdy i naše lidské omezení.  

Přesto a možná právě proto se utvrzujeme,  
že cílem naší práce je poskytování kvalitní sociální služby pro 21. století.  

Bez týmu spolupracovníků každé snažení ředitele ztroskotá stejně,  
jako loď kormidlována jedním mužem.  

 
Děkuji pracovníkům Penzionu pro důchodce Loštice  

za jejich obětavou práci a přispění k šíření dobrého jména sociální služby.  
Můj dík patří také Olomouckému kraji. 

 
 
 
 

Ondřej Bernardin Jurečka, 
ředitel sociální služby 

 
Loštice, 15. února 2010 
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 1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ 
 
Posláním sociální služby chráněné bydlení Penzionu pro důchodce Loštice je umožnit uživatelům 
prostřednictvím poskytované sociální služby žít plnohodnotným životem i ve stáří. � Sociální služba se 
naplňuje ve třípodlažním objektu, který byl předán do užívání v květnu 1983. Skládá se ze tří částí: 
ubytovací část, společenská část s výdejnou stravy a jídelnou (využívaná jako velká společenská 
místnost) a k objektu náleží přístavba kotelny. � Uživatelům poskytujeme prostředí blízké jejich 
domovu a pomáháme jim prostřednictvím kvalitních sociálních služeb žít co nejdéle běžným způsobem 
života. � Sociální služba přijímá dospělé osoby, zejména seniory se sníženou soběstačností, kteří 
dosáhli důchodového věku a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se především o osoby 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby, zařazené alespoň v prvním stupni závislosti, které současně 
nevyžadují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu či pomoc při osobní hygieně. � Při poskytování 
sociální služby zaměstnanci dodržují lidská práva a dbají důstojnosti uživatelů bez ohledu na jejich 
národnost, věk, rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství a politické přesvědčení. Respektujeme 
nezávislost a autonomii uživatelů. � Sociální služba je určována individuálními potřebami uživatele 
a společnosti. Dle možností podporujeme začlenění a integraci uživatele a posilujeme jeho sociální 
začlenění. Pobytová služba je poskytována kvalitně a odborně na základě individuálního plánování 
péče, jehož cílem je zjistit osobní přání, cíle a potřeby uživatelů sociální služby. Prvořadý důraz je 
kladem na poskytnutí opory k vyjádření jejich potřeb a představ o průběhu sociální služby. Pravidelně 
zjišťujeme spokojenost uživatelů s poskytovanými službami a vyhodnocujeme, jaké podpory jim může 
být ze strany zařízení poskytnuto. � Plán služby je vytvářen sociální pracovnicí za spolupráce týmu 
pracovníků sociální péče. Plán se s každým uživatelem služby tvoří, případně přehodnocuje nejméně 
jedenkrát ročně. S uživateli služby, kteří jsou příjemci příspěvku na péči a s uživateli služby staršími 
80 let je individuální plán tvořen a přehodnocován jedenkrát za 3 měsíce. � Na pravidelných týdenních 
poradách sociální pracovnice a pracovníků sociální péče je věnována pozornost zvláště plánování 
sociální služby, naplňování individuálních plánů uživatelů služby, důsledné evidenci jednotlivých úkonů 
péče a fakultativních služeb pro podklady jeho následného vyúčtování atd. � Uživatelům nabízíme 
33 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových bytových jednotek, služba má kapacitu 45 míst. � Služba je 
poskytována od 6:00 hod. do 19:00 hod. v pracovní dny, o víkendech a svátcích od 7:30 hod. do 19:00 
hod.  
 
 

 2.  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  
 
Sociální pobytová služba chráněné bydlení byla v roce 2009 zajištěna v počtu 9 zaměstnanců. Na 
sociálním úseku zajišťovalo péči 3,5 pracovnice sociální péče pod metodickým vedením ředitelky, která 
splňovala odbornou kvalifikaci. � V rámci zkvalitnění poskytované sociální služby byla 23. března 2009 
přijata sociální pracovnice, Monika Neplechová, DiS., která metodicky a odborně vede tým 
pracovníků sociální péče. � Dlouholetá ředitelka Bc. Jana Fričerová 18. května 2009 z rodinných 
důvodů odstoupila ze své funkce. V polovině prázdnin Rada Olomouckého kraje jmenovala do funkce 
nového ředitele Mgr. Ondřeje Bernardina Jurečku. Navázal na práci předchozí ředitelky a jeho 
příchod přinesl nové pohledy na další směřování sociální služby, ale i snahu o hlubší a soustavnější 
zapojení uživatelů do společných akcí. � Tým zaměstnanců se snaží o profesionalitu poskytovaných 
služeb. V průběhu roku se účastnili velké řady akreditovaných vzdělávacích kurzů a seminářů: 

� Individuální plánování v sociálních službách 
� Příprava pracovníků chráněného bydlení na IQSS 
� Účetnictví příspěvkové organizace po 1. lednu 2010 
� Odborné konzultace pro pracovníky v přímé péči chráněného bydlení PPD Loštice 
� Chřipková onemocnění a nová vlna pandemie  
� Změny v sociálních pojištění 
� Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality 
� Informační systém datových schránek 
� Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách 
� Zaručený elektronický podpis 
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Penzion pro důchodce Loštice | organizační schéma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  STATISTICKÉ VÝSTUPY ZA ROK  
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Výše úhrad za poskytnutí sociální služby chráněné bydlení: 
1. Za základní činnosti stanovena zřizovatelem 

� poskytnutí stravování nebo pomoc při zajištění stravy: 
celodenní strava 150 Kč | oběd 65 Kč 

� poskytnutí ubytování: 
jednolůžková bytová jednotka 150 Kč/den | dvoulůžková bytná jednotka 130 Kč/den 

2. Za úkony péče stanovena poskytovatelem 
3. Za fakultativní činnosti stanovena poskytovatelem                                                     
 
Od 1. července 2009 rozhodla Rada Olomouckého kraje svěřit stanovování úhrad základní činnosti do 
pravomoci ředitelů příspěvkových organizací.  
 
 

 4.  VOLNO ČASOVÉ AKTIVITY UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Během roku jsme pro uživatele pořádali různé aktivizační činnosti. Pravidelně to byly turnaje ve 
společenských hrách (Učíme se nezlobit – turnaj v Člověče nezlob se, šipky, kuželky, ping-pong, atd.), 
ale i čtení povídek, pohybová a dechová cvičení. � V rámci spolupráce s místními společenskými a 
školskými institucemi se nám podařilo zajistit kulturní vystoupení pro uživatele sociální služby. � V září 
se družstvo uživatelů sociální služby účastnilo akce „Sportovní hry seniorů ve Chvalkovicích“ kde 
z konkurence patnácti soutěžících družstev vybojovalo 3. místo. � Proběhla výstava „λογο | λογο | λογο | λογο | logo 
místo slov promlouvá obraz“, která se konala v rámci „Dne otevřených dveří“. � Proběhly volby 
do „Výboru uživatelů…“ a své hlasy odevzdalo 99% uživatelů služby. Zvolení zástupci „Výboru 
uživatelů…“ se schází s vedením zařízení na pravidelných měsíčních schůzkách. � Velké oblibě se těší 
akce „Čaj s koblihou a ředitelem“ při které na neformální úrovni ředitel představuje vize o dalším 
směřování sociální služby a způsoby jejího naplňovány; jsou řešeny starosti a radosti každého dne. � 
Konec roku byl zakončen slavnostní „Štědrovečerní večeří“ s doprovodem živé hudby a tancem 
uživatelů a zaměstnanců zařízení. � Společensko-kulturní místnost se podařilo dovybavit o počítač 
s přístupem na internet a novou audiovizuální techniku. � Knihovnický fond byl rozšířen o nové tituly 
a nové společenské hry. � Za přispění učitelů a žáků „lidušky“ je využíván hudební koutek s klavírem 
pro hodiny zpěvu. � Pro sportovní aktivity uživatelů je vyhrazena tělocvična, která je vybavena 
rotopedy, žebřinami, žíněnkami a pingpongovým stolem. � Naše sociální služba aktivně spolupracuje 
s místním „Sdružením seniorů Loštic“ a je otevřena širšímu okolí. Navázala spolupráci s Domovem 
pro seniory a pečovatelskou službou Mohelnice. Při vzájemných kulturních a společenských akcích 
„Posezení u dechovky“ nebo „Opeč si, co máš, ale nespal to“ se vzájemně poznávají uživatelé 
našich služeb, ale i pracovníci. Vzájemná spolupráce se přenesla i na rovinu vzdělávání, kdy se 
společně účastníme akreditovaných vzdělávacích akcí, které jsou realizovány na zakázku pro 
pracovníky v sociálních službách z obou zařízení. 
  
Penzion pro důchodce Loštice | fotografie ze společných akcí: 
 

  
10. 08. 2009 

Slavnostní uvedení nového ředitele 
25. 08. 2009 

Konec prázdnin a představení nového ředitele 
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10. 08. 2009 

Návštěva Domova-Penzionu pro důchodce Mohelnice 
09. 09. 2009 

Vítězství na Sportovních hrách seniorů ve Chvalkovicích 

  
07. 10. 2009 

Odpolední turnaj v kuželkách 
12. 10. 2009 

„λογο | logo místo slov promlouvá obraz“ 

  
21. 10. 2009 

Pravidelné středeční turnaje ve společenských hrách 
26. 10. 2009 

Volby do Výboru uživatelů PPD Loštice 

  
08.-11. 12. 2009 

Výměna oken v 11 bytových jednotkách uživatelů 
11. 12. 2009 

Štědrovečerní večeře uživatelů a zaměstnanců 
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14. 12. 2009 

Vánoční pásmo dětí Mateřské školky Loštice 
11. 12. 2009 

Vánoční schůze uživatelů sociální služby s ředitelem 
 
 

 5.  VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 
5.1 Výnosy 
Schválený rozpočet výnosů ve výši 4.499 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 4.662 tis. Kč. 
Skutečné naplnění celkových výnosů bylo ve výši 4.570,32 tis. Kč z toho: 
 

Výnosy  
tržby z prodeje služeb - příjmy od uživatelů | účet 602 1.638,73 tis. Kč 
tržby z PnP (do 31. 07. 2009) | účet 602 273,78 tis. Kč 
úroky | účet 644 2,31 tis. Kč 
jiné ostatní výnosy | účet 648 38,50 tis. Kč 
příspěvek na provoz od zřizovatele | účet 691 325,00 tis. Kč 
příspěvek na odpisy od zřizovatele | účet 691 160,00 tis. Kč 
dotace MPSV program podpory A | účet 691 2.132,00 tis. Kč 

 
Výnosy nebyly naplněny z důvodu novely zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších právních předpisů, kdy došlo ke změně výplat příspěvku na péči. V období od 01. 01. 2009 
do 31. 07. 2009 náležel poskytovateli sociální služby chráněné bydlení příspěvek na péči ve výši 
přiznaného stupně závislosti. Od 01. 08. 2009 si uživatel sociální služby chráněné bydlení platil 
z příspěvku na péči jen skutečně objednané úkony péče a fakultativní služby. Výše platby za objednané 
a provedené úkony péče a fakultativní služby v našem zařízení nedosahovaly plné výše přiznaného 
příspěvku na péče u jednotlivých uživatelů a proto nebyly výnosy naplněny v 100% výši. 
 
5.2 Náklady 
Schválený rozpočet nákladů ve výši 4.499 tis. Kč byl v průběhu roku 2009 navýšen na částku 4.662 tis. 
Kč. Skutečné čerpání celkových nákladů bylo ve výši 4.566,63 tis. Kč z toho: 
 

Náklady 

spotřeba materiálu | účet 501  199,13 tis. Kč 
spotřeba energie | účet 502     1.069,02 tis. Kč 
oprava a udržování | účet 511   300,53 tis. Kč 
cestovné | účet 512       5,19 tis. Kč 
ostatní služby | účet 518           408,42 tis. Kč 
mzdové náklady | účet 521         1.773,48 tis. Kč 
zákonné sociální náklady | účet 524  560,09 tis. Kč 
zákonné sociální náklady | účet 527 34,98 tis. Kč 
ostatní sociální náklady | účet 528    4,77 tis. Kč 
daně a poplatky | účet 531, 532, 538     1,29 tis. Kč 
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jiné ostatní náklady | účet 549     23,75 tis. Kč 
odpisy dlouhodobého majetku | účet 551   185,98 tis. Kč 

 
Výsledek hospodaření za rok 2009 byl stanoven jako zlepšený, skutečnost: 

výnosy 4.570,32 tis. Kč, tj. plnění  98,03 % rozpočtu 
náklady 4.566,63 tis. Kč, tj. plnění     97,95 % rozpočtu 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2009 činil  3,69 tis. Kč 

 
Hospodaření organizace k 31. 12. 2009 bylo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 3.689 Kč 
a bylo rozděleno do Fondu rezervního ve výši 3.189 Kč a Fondu odměn ve výši 500 Kč. 
 
5.3 Významné investiční a údržbové akce hrazené z rozpočtu organizace 
V roce 2009 nebyly z rozpočtu organizace hrazeny žádné investiční akce. Došlo k zajištění a provedení 
nezbytných oprav na úseku: 

� oprava v kotelně         11.472 Kč 
� oprava odpadů v prádelně        16.765 Kč 
� oprava oken – výměna dřevěných za plastová v 11 bytech  199.974 Kč 

Dále se jednalo o opravy v obytných jednotkách, výtahu, kancelářské techniky, hasicích přístrojů atd. 
 
5.4 Účelová dotace 
V roce 2009 byla zřizovatelem poskytnuta účelová dotace z MPSV jako program podpora A. ve 
výši 1.728.00 Kč, která byla během roku 2009 navýšena o 404.000 Kč. Celkové částka 2.132.000 
Kč byla vyčerpána dle rozpočtu. 
 
5.5 Závazné ukazatele 
Limit mzdových prostředků roku 2009 ve výši 1.840.000 Kč byl upraven na 1.923.000 Kč z důvodu 
navýšení mzdových tarifů v období 01. 04. 2009 a k 01. 06. 2009. Celkově byl čerpán ve výši 
1.773.482 Kč. K nedočerpání limitu došlo z důvodu neobsazeného místa ředitele po dobu tří měsíců. 
Nedočerpané finance byly použity na opravy. � Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy roku 2009 
byl ve výši 160.000 Kč. Byl přečerpán o 25.983 Kč a dofinancován z vlastních prostředků. Zvýšení 
odpisů způsobilo předání investiční akce – lůžkový výtah v lednu 2009.  
 
 

  6. HOSPODAŘENÍ S FONDY 
 

6.1 Investiční fond 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2009 191.278 Kč 
Tvorba investiční fondu činila 245.983 Kč 
:: z toho účetní odpisy ve výši  185.983 Kč 
:: z toho posílení IF a RF po schválení zřizovatelem 60.000 Kč 
Čerpání investiční fondu činilo 411.000 Kč 
:: z toho odvod z odpisů  111.000 Kč 
:: z toho odvod z investičního fondu (zapojení rezervního f.) 60.000 Kč 
:: z toho odvod z investičního fondu (zůstatek) 240.000 Kč 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009  26.261 Kč 

 
6.2 Fond odměn 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2009 1.000 Kč 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009 2.000 Kč 
 
V průběhu roku 2009 byl uplatněn příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 ve výši 1.000 Kč. Fond 
odměn nebyl v roku 2009 použit. 
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   6.3 Fond rezervní 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2009 64.941,00 Kč 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009 7.751,00 Kč 
 
V průběhu roku 2009 byl uplatněn příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 ve výši 2.810 Kč. Byly 
použity finanční prostředky ve výši 60.000 Kč k posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem). 
 

          
6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb = FKSP 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2009 činil 22.902,43 Kč 
Tvorba fondu na rok 2009 činila | základní příděl 34.976,00 Kč 
Čerpání FKSP činilo 31.315,00 Kč 
:: příspěvek na stravování   18.110,00 Kč 
:: příspěvek na vitamíny 3.825,00 Kč 
:: příspěvek na rekreace 6.240,00 Kč 
:: příspěvek na kulturu  2.140,00 Kč 
:: příspěvek životní výroční nepeněžité 500,00 Kč 
:: příspěvek pracovní výročí nepeněžité  500,00 Kč 
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009 26.563,43 Kč 

  
 

  7. KONTROLNÍ ČINNOST 
 
7.1 Kontroly provedené vlastními zaměstnanci 
 

� Dodržování požární ochrany v objektu | bez závad 
� Dodržování požární ochrany uživatelů sociální služby | zjištěna jedna závada – odstraněna 
� Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | bez závad 
� Dodržování účetních předpisů | zjištěna jedna závada – odstraněna 

 
7.2 Kontroly provedené zřizovatelem 
 

� Finanční kontrola provedena pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje | zjištěna jedna 
závada – odstraněna 

 
7.3 Kontroly jiných kontrolních orgánů 
 

� KHS ÚP Šumperk – kontrola stravovacích služeb | bez závad 
 

 


