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I. Základní údaje o organizaci 
 
Název:   Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace 
 
Sídlo:   U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk 
 
Právní forma:  Příspěvková organizace 
 
Datum vzniku:  1. 1. 2003 
 
Zřizovatel:  Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 
Bankovní spojení: 86-7472590207/0100 
 
Zápis v OR: oddíl Pr, vložka 755, OR vedený Krajským soudem v Ostravě 
 
Identifikační číslo: 75004011 
 
Předmět činnosti: Hlavním účelem zřízení  organizace je poskytování sociálních služeb 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb 
vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám 
v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje, 
působících v sociální oblasti. Součástí poskytování sociálních služeb je 
i domov se zvláštním režimem podle § 50 zák. č. 108/2006Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Statutární orgán: Ing. Anna Podhrázská, ředitelka 
 
Způsob jednání: Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolaný Radou 

Olomouckého kraje. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel, 
nebo jím pověřený zástupce. 

 
Zástupce:  Bc. Kateřina Bílková, vedoucí sociálního úseku 
 
Kontakty:  telefony:  583215518, 583215519, 583213702, 583213935 

fax:   583213935 
e-mail:   info@dspk.cz, reditelka@ddspk.cz, bilkova@ddsp.cz  

web:   www.ddspk.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dspk.cz
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II. Přehled o činnosti 
 
1. Organizační struktura 
Organizace se člení na pět odborných úseků a řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí 
zaměstnanci těchto úseků: vedoucí ekonomického úseku, vedoucí ošetřovatelsko-
zdravotního a hygienického úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího 
úseku, vedoucí technického úseku. 
Ekonomický úsek zabezpečujících ekonomické činnosti, správu a ochranu majetku. Plní 
úkoly spojené s přípravou a čerpáním rozpočtových prostředků DD, jejich kontrolu, 
vyhodnocování a příjímání potřebných opatření včetně rozborů, rozpočtů a statistického 
výkaznictví. Dále zabezpečuje komplexní výkon personální a mzdové agendy. 
Ošetřovatelsko-zdravotní a hygienický úsek dbá na dodržování potřebné úrovně 
ošetřovatelské péče, dodržování hygienických  a  dalších norem a předpisů. Do úseku 
spadají všeobecné sestry, pracovníci sociální péče, fyzioterapeuti, pracovnice úklidu. 

Úsek se dělí na čtyři oddělení. 
Sociální úsek zabezpečuje komplexně sociální péči o uživatele včetně administrace 
(správy depozit, uložení cenností), ergoterapie, aktivizace a kulturních programů. 
Technický úsek zajišťuje správu svěřeného majetku, vnitřní a vnější vybavení včetně 
provozní a skladové evidence, materiálně-technického zabezpečení a zásobování, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně poskytování osobních ochranných 
prostředků, provoz zařízení včetně zajišťování potřebných revizí. Do úseku spadá údržba, 
kotelna, prádelna, telefonní ústředna a vrátnice. 
Stravovací úsek zabezpečuje stravování, dodržování hygienických předpisů, zásady 
zdravé výživy, ekonomickou a administrativní agendu související  se stravovacím úsekem. 
 
2. Zaměření  
Obě zaregistrované sociální služby § 49 Domov pro seniory (DpS) i § 50 Domov se 
zvláštním režimem (DZR) poskytují pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém 
domácím prostředí a kteří v důsledku svého věku nebo poruchy kognitivních funkcí mají 
sníženou soběstačnost a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Smyslem je zachování 
funkčních sociálních vazeb - rodina, přátelé, vrstevníci, a podpora sociálního začleňování 
a aktivního trávení volného času. 
Služby 
Uživatelům je poskytováno celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných 
oprav prádla, celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy, pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ošetřovatelské služby a zprostředkování 
lékařské péče, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti. Služby se poskytují 24 
hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu péče a požadavku, potřeb a 
možností uživatele. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, 
sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, ergoterapeut a aktivizační pracovníci. 
Kapacita 
Domov pro seniory má k dispozici kapacitu 70 jednolůžkových, 50 dvoulůžkových a 2 
třílůžkové pokoje (176 míst). Domov se zvláštním režimem má k dispozici 10 
jednolůžkových a 22 dvoulůžkových pokojů (54). Pokoje jsou vybaveny základním 
nábytkem, signalizací a televizní přípojkou, uživatelé si je mohou dovybavit podle 
vlastních představ. Na každém patře je uživatelům k dispozici velká bezbariérová 
koupelna, posezení s televizí, jídelna. Uživatelé mají k dispozici knihovnu, kadeřnictví, 
pedikúru a minimarket.  Uživatelé mohou využívat i další společné prostory a přilehlý park. 
Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Pokoje jsou 

umístěny ve dvou pavilonech, které jsou částečně bezbariérové. 
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Zdravotní péče a rehabilitace 
Zdravotní péči zajišťují dva praktičtí lékaři po čtyři dny v týdnu. V objektu je přímo 
umístěno Centrum duševního zdraví, které nabízí služby psychologa i psychiatra od 
pondělí do čtvrtku. Rehabilitaci zajišťují dva fyzioterapeuti. 
 
Stravování 
Je poskytováno 5 jídel denně v klasickém zastoupení diet a výběru ze dvou jídel. 
Jídelníček je k dispozici na nástěnkách. V případě zájmu si mohou uživatelé jídlo sami 
připravit v kuchyňkách, které jsou na každém podlaží. 
 
Přehled o uživatelích služeb : ukazatel    DpS  DZR

     kapacita    176  54 
     průměrný počet uživatelů  169  52 
     přijatých v roce 2011   41  17 
     propuštěných v roce 2011  4  2 
     zemřelí v roce 2011   29  10 
     celkový počet k 31.12. 2011  171  53 
 
 Rozdělení dle věku  do – 65 roků    10  16 
     66 – 85 roků    94  27 
     nad 85 roků    67  10 
     průměrný věk uživatelů  83  74 
 
 Rozdělení dle pohlaví  muži     42  15 
     ženy     129  38 
  
 Rozdělení dle PnP  I. stupeň závislosti   60  6 
     II. stupeň závislosti   42  14
     III. stupeň závislosti   22  22 
     IV. stupeň závislosti   38  11 
     bez příspěvku na péči  9  0 
 

Srovnání ekonomické efektivity obou služeb vyznívá nepříznivě pro službu DZR. 
Průměrné měsíční mzdové náklady na lůžko u služby DZR (13802 Kč) jsou o 4328 Kč 
vyšší než u služby DpS (9474 Kč). Příjmy od klientů na lůžko u služby DZR (13905 Kč) 
jsou vyšší o 1070 Kč než u DpS (12836 Kč), ale tyto příjmy se v podstatě rovnají 
mzdovým nákladům. V důsledku rekonstrukce koupelen klientů, která probíhala v prvním 
pololetí, dosáhla obložnost lůžek cca 93 %, ale ve druhém pololetí vzrostla na 97 %, 
přičemž u služby DZR se blížila k 99 % a u služby DpS to bylo 96 %. Stále je evidováno 
cca 1000 žádostí o umístění do zařízení.  
  
Využití volné času v roce 2011 
Sociální úsek úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Šumperk (knížky do uší), se 
základními a uměleckými školami (hudební a divadelní vystoupení), s ostatními zařízeními 
sociální péče v okolí. Spolupráce s Městem Šumperk přinesla pozitivum v zisku Grantu na 
výlety uživatelů. Grant byl využit k návštěvě termálních lázní ve Velkých Losinách a výlet 
byl spojeni  s návštěvou unikátní stavby kostelíku v Maršíkově. Další výlet byl podniknut 
na poutní místo do Dubu na Moravě. Pravidelně probíhají bohoslužby a trvale je 
k dispozici modlitebna. Nástupem dvou aktivizačních pracovníků se rozšířila nejen 
skupinová, ale i individuální aktivizace uživatelů (viz Přílohová část). Zpestření života 
přineslo i zapojení dobrovolníků z řad studentů středních škol, které zprostředkovala 
agentura ADRA. Na podzim vyšlo první číslo Domovského zpravodaje Kvítko, o jehož 
názvu rozhodli sami uživatelé. 
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Volný čas mohli uživatelé využít k návštěvám akcí, které byly pro ně pořádány: 
14.1. Promítání Ples Štíty 
25.1. Cestopis – přednáška s promítáním 
28.1. Film Vratné láhve 
2.2.  Zpívánky s domovskou kapelou KIKS 
14.2. Cestopisná přednáška O Nepálu 
22.2. Turnaj ve společenských hrách 
25.2. Promítání filmu s Waldemarem Matuškou 
3.3.  Hudební pořad a prezentace DD 
14.3. Nedovolme mozku stárnout – přednáška k NTTP 
16.3. Vystoupení dětí z ÚSP Vikýřovice 
23.3.  Josefovská zábava 
28.3. Cestopis – přednáška – Jižní Amerika 1. část 
29.3. Cestopis – přednáška – Jižní Amerika 2. Část 
14.4.  Hudební vystoupení Viola 
18.4.  Velikonoční výstavka 
20.4. Zpívánky s domovskou kapelou KIKS 
27.4. Ochotnické divadlo z Leštiny 
3.5.  Stavění májky, hudební a taneční program  
13.5. Divadelní vystoupení dětí z Rejchartic ke dni matek 
20.5. Zábavné odpoledne ve Štítech 
22.5. Výlet do lázní Velké Losiny a do Maršíkova 
31.5. Kácení máje 
 7.6. Hudební vystoupení – Sbor učitelek ze Zábřeha 
23.6. Zpívánky s harmonikářkou 
19.7.  Návštěva  Chráněného bydlení v Šumperku vzájemná prezentace 
26.7.  Hudební vystoupení harmonikářky u příležitosti svátku Anny 
30.8. Účast na Sportovních hrách v Libině 
6.9.  Posezeni v restauraci Pod Kaštanem 
13.9. Sportovní hry – tradiční za účasti DD Libina a DD Štíty 
21.9. Posezení s hudbou aneb Zpívánky 
27.9. Výlet do Dubu na Moravě – poutní místo (čerpání grantu města) 
11.10.  Den otevřených dveří – vystoupení dětské hudební skupiny Vodníci 
12.10. Hašlerovy písničky 
19.10. Posezení s hudbou a neb Zpívánky 
4.11. Avonotaj – hebrejské písně 
10.11. Hudební vystoupení primářské kapely – „Doktoři“ 
16.11. Posezení s hudbou a neb Zpívánky 
30.11. Mazaný Filip – vědomostní soutěž 
2.12.  Vystoupení dětí z MŠ 
6.12. Vánoční výstavka Tvořivé dílny 
7.12. Vystoupení dětí z Veselé školky 
10.12. Koncert DK Šumperk – sbor Motýlů 
13.12. Vystoupení dětí ze speciální školy Pomněnka 
16.12. Vánoční program studentek ze SZŠ 
21.12. Pásmo vánočních koled s kytarou 
28.12. Vánoční koncert 
31.12.  Silvestrovské zpívánky s domovskou kapelou KIKS 

 
 
3. Úspěchy a záměry 
K efektivnější komunikaci přispěla aplikace  programu Cygnus, který slouží k vedení potřebné 
dokumentace a k vzájemné informovanosti. Jeho prostřednictvím došlo k sjednocení vedení 
dokumentace individuálního plánování. Jedná se o systém, který je schopen svými moduly 
vytvořit jednotný informační systém organizace.  
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Dále se rozšířilo se spektrum aktivizačních činností seniorů včetně trénování paměti, 
předčítání, povídání, reminiscenci a bazální stimulaci. Rozvinula se spolupráce 
s dobrovolnickou organizací ADRA a nábor dobrovolníků z řad studentů byl úspěšný (25). 
Zapojení dobrovolníků do péče o seniory přispělo k dalšímu odklonu od medicínského 
k sociálnímu modelu péče. Podněty a připomínkami uživatelů i jejich rodinných příslušníků se 
zabývají i porady vedení a na oprávněné požadavky je pružně reagováno, což zvyšuje 
vzájemnou důvěru. 
Celkovou kultivaci  prostředí podpořila především realizace projektů zřizovatele: rekonstrukce 
koupelen klientů  a bezbariérový vstup do objektu.  
V průběhu roku byl čerpán investiční příspěvek zřizovatele na rozšíření transportního a 
zvedacího zařízení na ošetřovatelském oddělení, který významně usnadnil práci ošetřujícímu 
personálu, dále byl zakoupen osobní vůz transportér pro přepravu imobilních uživatelů – 
úprava pro přepravu vozíčkáře, rozšířila se kapacity telefonní ústředny. V průběhu roku 
pokračovala  výměně mechanických polohovacích postelí za elektrické a válend za postele. 
Byly opraveny předsíňky v buňkách ošetřovatelského oddělení včetně výměny podlahové 
krytiny a renovace dveří. Dále byla zakoupena koupací lůžka, která jsou potřebná vzhledem 
k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu uživatelů, a byly zakoupeny i zvedáky pro klienty 
s omezenou pohyblivostí.   Na oddělení I. došlo k obměně nábytku uživatelů jednolůžkových 
pokojů, u nichž je vyžadována plná úhrada za ubytování.  
V oblasti zlepšování pracovního prostředí pro personál byla zakoupena další PC a pracovny 
byly vybaveny pracovními stoly, židlemi a kartotékami.  
Pro další období vedou záměry jak do oblasti materiálně technické, tak i lidských zdrojů. 
Velkým přínosem by byla realizace zateplení pláště DD. Tento projekt získal akceptační list 
MŽp, bohužel, z rozhodnutí ministra, které podpořilo  individuální projekty, se nerealizoval. 
Vybudování parkoviště, oprava komunikací a chodníků, a provedení sadové úpravy 
v bezprostředním okolí DD by byla velmi žádoucí. Investiční příspěvek zřizovatele na rok 2012 
bude využit k pořízení: transportní plošiny, která umožní pohodlný přístup vozíčkářům do 
zahrady, jídelních tabletů, koupacích lůžek a myček podložních mís. 
Sepjetí celého pracovního týmu prostřednictví vyzrálejší komunikace  a propojení služby 
s komunitním plánováním má za cíl „zdomácnění“  prostředí  a jeho větší přiblížení  

k přirozenému způsobu života. Smyslem služby je zajistit uživatelům bezpečné prostředí 
nahrazující život ve vlastní rodině a také udržet u více než poloviny z nich stávající 
soběstačnost a samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace a aktivního 
nácviku sebeobsluhy.  
Trvalou snahou je prezentovat zařízení na veřejnosti prostřednictvím Dne otevřených 
dveří, článků v tisku a stále zajímavějšími webovými stránkami, které mohou pomoci  
vytvořit představu o životě v zařízení.  
 

III. Přehled o zaměstnancích 
 

1. Struktura a počty zaměstnanců 
K 31.12.2011 měla organizace v evidenčním počtu celkem 133 zaměstnanců a 
přepočtený počet činil 129. 
 
Celkový evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2011 133 
v tom: pracovníci v sociálních službách  60 
  sociální pracovníci    3 
  ergoterapeut     1 
  všeobecná sestra    19 
  fyzioterapeut     2 
  nutriční terapeut    1 
  technicko-hospodářští   9 
  provozní     38 
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Zatřídění  zaměstnanců do platových tříd : 
pracovník v sociálních službách (PSP)   4,9 
sociální pracovnice    9,3 
ergoterapeut     9 
všeobecná sestra    10 
fyzioterapeut     10 
nutriční terapeut    9 
technicko-hospodářští   8,5 
provozní     3,3 
 

2. Mzdové prostředky 
V roce 2011 bylo vyplaceno ve 28 910 tis. Kč mzdových prostředků bez OON a náhrad. 
Vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč. 
  PSP a sociální pracovnice   11612 
  zdravotničtí pracovníci     8071 
  technicko-hospodářští     2995 
  provozní       6231 
Meziročně došlo k restrukturalizaci pracovníků, snížil počet zdravotních sester (-1), 
technicko-hospodářských pracovníků (-1), provozních pracovníků (-1) a vzrostl počet 
pracovníků sociální péče (+3) a aktivizačních pracovníků (+2). 
 
3. Vzdělávání zaměstnanců 
Vzdělávání zaměstnanců doplnilo 36 hodin supervizí vedených Dr. Antonínem Bryxem. 
V oblasti přímé péče probíhaly odborné stáže v DD Štíty a Jedlí. Dále se uskutečnily 
akreditované kurzy: Syndrom vyhoření v ošetřovatelské profesi, Etika a etiketa 
v zaměstnání, Bazální stimulace, Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování, 
Komunikace s klientem postiženým demencí, Úvod do paliativní péče, Řešení konfliktů 
s klientem, Pracovní týmy a jejich vedení, Podpora a kontrola sociálních služeb, Umění 
komunikovat, Úvod do reminiscence seniorů, Některé právní otázky v práci pracovníků 
v sociálních službách a řada dalších školicích akcí, které připravila sama organizace: 
Potřeba aktivity a odpočinku u klientů, Význam výživy seniorů, Problematika 
opatrovnictví, Aktivizace seniorů na ošetřovatelském oddělení, Rehabilitační 
ošetřovatelství, Komunikace s klienty s důrazem na inkontinenci. Sociální pracovnice 
absolvovaly další kurzy: Potřebují sociální pracovníci profesní zákon, Právní způsobilost 
uživatelů a opatrovnictví o opatrovníky, Empatie a naslouchání, Role sociálního 
pracovníka. Tři desítky pracovníků v přímé péči se zúčastnily mozkového joggingu. 
Mimořádný přínos pro pracovníky v přímé péči a sociální pracovníky mělo zapojení 
organizace do projektu OP LZZ Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb 
II., Modulu 02, Vzdělávacího programu Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních 
službách II.  

 

IV. Základní údaje o hospodaření 
 

1. Rozpočet 2011 
Schválený rozpočet  2011    58 585   tis. Kč 
Upravený rozpočet  2011    57 264   tis. Kč 
Náklady skutečnost 2011    57 600   tis. Kč 

 
2. Výnosy a náklady  
Celkové výnosy meziročně vzrostly o 3,5 mil. Kč. Zvýšení výnosů bylo příznivě ovlivněno 
vyšším příspěvkem od zřizovatele, vyšší dotací z MPSV, ale i vyššími úhradami od 
klientů, přestože zhruba polovina z nich na plnou úhradu nemá. Ukončení rekonstrukce 
koupelen vytvořilo předpoklad k plnému využití kapacity zařízení a ta se příznivě odrazila 
v úhradách za ubytování. Meziročně vzrostly příjmy od zdravotních pojišťoven (9x). 
Příjmy z PnP byly ovlivněny zákonným snížením příspěvku v I. stupni ze 2000 Kč na 800 
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Kč. Výpadek, který představoval cca 1,2 mil. Kč, byl vykompenzován přiznáním vyšších 
stupňů. Celkově vyšší příjmy z PnP umožnily překročení plánovaných nákladů. Náklady 
meziročně vzrostly rovněž o 3,6 mil. Kč. 

 
Celkové výnosy roku 2011    57 637 tis. Kč 

 

Výnosy Celkem v tis. Kč DpS v tis. Kč DZR v tis. Kč 

Příjmy od klientů 21 641 16 830  4 811 

Úhrady od ZP 701 533 168 

Příspěvek na péči 14 479 10 279  4 200 

Ostatní příjmy 869 660 209 

Výnosy z pronájmů 95 72 23 

Ostatní výnosy 73 51 22 

Dotace MPSV 11 895 8 233 3 662 

Příspěvek na provoz OK 6 495 3 367 3 128 

Příspěvek na odpisy OK 1 389 1 056 333 

Celkem 57 637 41 081 16 556 

 
       Celkové náklady roku 2011    57 600 tis. Kč 

 

Náklady Celkem v tis. Kč DpS v tis. Kč DZR v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 9 878 7 507 2 371 

Spotřeba energie 4 477 3 403 1 074 

Opravy a udržování 674 512 162 

Cestovné 26 20 6 

Služby 1 560 1 186 374 

Mzdy-platy 28 953 20 009 8 944 

Zákonné pojištění 9 847 6 805 3 042 

Příděl do FKSP 291 202 89 

Náhrady za PN 241 145 96 

Daně a poplatky 3 2 1 

Ostatní náklady 227 171 56 

Odpisy 1 423 1 082 341 

Celkem 57 600 41 044 16 556 

 
Hospodářský výsledek za rok 2011   37 tis. Kč 

 
V průběhu roku 2011 byl schválený rozpočet (UZ/17/18/2010) upravován. Příspěvek na 
provoz ve výši 5 151 tis. Kč  (UZ 00 020) byl navýšen o  1 352 tis. Kč (UR/76/17/2011) a 
následně snížen o 8 tis. Kč (UR/76/21/2011). Příspěvek na provoz od zřizovatele dosáhl 
6 495 tis. Kč a byl v plné výši použit na provozní náklady. Příspěvek na provoz – odpisy, 
který byl schválen ve výši 1 275 tis. Kč ( (UZ/17/18/2010), byl navýšen o 114 tis. Kč na 
1 389 tis. Kč (UR/76/20/2011). 

 
3. Základní údaje z rozvahy, aktiva a pasiva 

 

Celková aktiva Stav k 31.12.2010 v tis. Kč Stav k 31.12.2011 v tis. Kč 

Celkem 59 272 78 197 

Stavby 40 290 58 844 

Movitý majetek 5 581 7 484 

Pozemky 2 169 2 169 

Kulturní předměty 162 162 

Zásoby 663 724 
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Pohledávky 522 503 

Finanční majetek 9 885 8 311 

 

Celková pasiva Stav k 31.12.2010 v tis. Kč Stav k 31.12.2011 v tis. Kč 

Celkem  59 272 78 197 

Jmění účetní jednotky 49 800 70 255 

Fond odměn 116 116 

FKSP 962 860 

Fond rezervní 170 184 

Fond investiční 297 103 

Hospodářský výsledek 14 37 

Závazky – dodavatelé 610 388 

Závazky zaměstnanci (12 
měsíc) 

2 008 1 991 

Závazky ze S+ZP (12 měsíc) 1 138 1 134 

Daně (12 měsíc) 210 216 

Jiné závazky (dohadné 
položky) 

2 2 

Ostatní (fin.úschovy klientů) 3 945 2 911 

 
Ukončení investiční akce rekonstrukce koupelen klientů a realizace bezbariérového 
vstupu se  promítly do meziročního přírůstku hodnoty staveb a tím i celkového růstu 
aktiv.   

 
4. Fondy 
Fond odměn nezaznamenal v roce 2011 žádný pohyb. 
FKSP byl čerpán v souladu s plánovaným rozpočtem na kulturní akce, rekreaci dětí, na 
benefitní poukázky pro zaměstnance, na příspěvek na stravování zaměstnanců a na 
peněžité dary při významných životních výročích nebo odchodech do důchodu. Z fondu 
byly dále poskytnuty půjčky zaměstnancům převážně na bytové účely. Celkové čerpání 
bylo nižší než plánovaný rozpočet. 
Rezervní fond  byl v roce 2011 zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za 
rok 2010 o 14 tis. Kč, čerpání v roce 2011 uskutečněno nebylo.  
Investiční fond  byl tvořen účetními odpisy ve výši 1 423 tis. Kč a investiční dotací 
z rozpočtu zřizovatele (UZ/17/18/2010) ve výši 2 300 tis. Kč. Investiční dotace byla 
využita na rozšíření transportního a zvedacího zařízení na ošetřovatelském oddělení – 
1 500 tis. Kč, dále na pořízení osobního automobilu transportéru – 596 tis.  Kč, a na 
rozšíření kapacity telefonní ústředny – 136 tis.  Kč. Prostředky IF byly dále čerpány na 
pořízení řídící jednotky k plynové kotelně – 62 tis. Kč, elektrický vakový zvedák – 136 tis. 
Kč, plynový kotel pro stravovací provoz – 150 tis. Kč a hygienické křeslo Carendo – 199 
tis. Kč. Odvody činily 1 070 tis. Kč 

 
5. Závazné ukazatele 
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/18/2010 ze dne 13.12.2010 byl 
schválen závazný ukazatel pro rok 2011: 
-  příspěvek na provoz – odpisy ve výši 1 275 tis. Kč, který byl navýšen usnesením RO 
UR/76/20/2011  o 114 tis. Kč, celkem na 1 389 tis. Kč. 
V roce 2011 došlo k navýšení skutečných odpisů proti  plánu odpisů na rok 2011 
z důvodu pořízení hmotného majetku v závěru roku a jednorázovým odpisem hmotného 
majetku, řídící jednotky v kotelně, která dosud nebyla odepsána a musela být z důvodu 
nefunkčnosti nahrazena. Navýšení odpisů bylo pokryto zvýšeným příspěvkem ve výši 
114 tis. Kč, zbývajících 34 tis. Kč bylo hrazeno z vlastních prostředků. 
Usnesením ROK UR/56/13/2011 ze dne 18. 1. 2011 byl stanoven závazný ukazatel: 
 – limit mzdových prostředků ve výši 29 850 tis. Kč. 
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Limit nebyl dočerpán z důvodu přijatých úsporných opatření. Finanční prostředky byly 
použity na obměnu zastaralého vybavení a neplánované nutné opravy.   
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje byl UZ/17/18/2010 byl stanoven 
- odvod z investičního fondu (odpisy) ve výši 956 tis. Kč, který byl navýšen R/76/20/2011 
o 114 tis. Kč na 1070 tis Kč, odvod byl proveden. 
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/18/2010 byl schválen investiční 
příspěvek ve výši 2 300 tis. Kč  na nestavební investiční akce: na pořízení osobního 
automobilu transportéru, rozšíření transportního a zvedacího zařízení a zvýšení kapacity 
telefonní ústředny. Na základě UR/76/17/2011 byl investiční příspěvek snížen o 14 411 
Kč a UR/76/16/2011 o 53 700 Kč. Organizace obdržela 2 232 tis. Kč, které použila 
v plném rozsahu na úhradu nákupu výše uvedených nestavebních investic. 

 

V. Kontroly 
 

V roce 2011 proběhly kontroly z ČSSZ (OSSZ) a  hygieny (KHS OK). Kontrola z OSSZ 
byla zaměřena na odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a plnění povinností zaměstnavatele v sociální oblasti. Výsledek byl 
bez zjištění, nebyla uložena žádná opatření. První kontrola z KHS OK byla zaměřena na 
dodržování podmínek pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
hygienických požadavků na provoz. Výsledek byl bez zjištění, žádná nápravná opatření 
uložena nebyla. Druhá kontrola z KHS OK se týkala plnění požadavků hygieny potravin, 
ochrany veřejného zdraví ve stravovacím provozu. Kontrola doporučila vyřešit 
odvětrávání v kuchyni. Oprava stávajícího odsávání par jen částečně splňuje doporučení, 
proto bude v roce 2012 zpracován projekt na rekonstrukci kuchyně. 

 

VI. Doplňující informace  
 

V první polovině roku byly ukončeny významné investiční akce financované z prostředků 
zřizovatele. K 30. březnu byl zkolaudován bezbariérový vstup do objektu. Nový vstup se 
stal vstřícným krokem k uživatelům i k jejich návštěvám a ovlivnil celkově příjemnější 
dojem  z vnějšího vzhledu zařízení. 
K 30. červnu byl ukončen projekt rekonstrukce koupelen klientů, který byl 
spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Moravy. Celkové náklady představovaly částku téměř 17 mil. Kč. Olomoucký kraj 
realizací tohoto projektu podpořil modernizaci sociální infrastruktury, která měla přímý 
dopad na zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v organizaci.   
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Přílohová část Výroční zprávy o činnosti organizace v roce 2011 
 
 
 

A) Uživatelé 

 

Struktura uživatelů podle věku DpS

do 65 let

65-85 let
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Struktura uživatelů podle věku DZR

do 65 let

65-85 let

nad 85 let
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13 

 

B) Zaměstnanci k  31. 12. 2011 
 

Struktura zaměstnanců

sociální

zdravotničtí

THP

provozní

 
 

Struktura vyplacených mezd a platů
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provozní

 
 

Průměrná měsíční mzda v tis. Kč
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C) Výnosy a náklady 
 
 
 
 

Výnosy 
1-Úhrady klientů, 2-PnP, 3-Dotace MPSV, 4-Příspěvek OK, 5-Ostatní 
 

    

 

Struktura výnosů
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Náklady 
1-Materiál, 2-Energie, 3-Mzdy-platy, 4-Pojištění, 5-Odpisy, 6-Služby, 7-Ostatní 

 
 

Struktura nákladů
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D) Trávení volného času 
canisterapie 

 

 
 

 
 

 

 

http://luciekouril.rajce.idnes.cz/Canisterapie_DD_Sumperk_25.2.2012/
http://luciekouril.rajce.idnes.cz/Canisterapie_DD_Sumperk_25.2.2012/
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Sportovní hry a vědomostní soutěže 
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Josefovská zábava a velikonoční výstavka 
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Oslava stého výročí narození 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


