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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
mailto:reditelka@ddspk.cz
mailto:bilkova@ddsp.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 zabezpečuje ekonomické činnosti, správu a ochranu majetku. Plní úkoly 
spojené s přípravou a čerpáním rozpočtových prostředků DD, jejich kontrolu, vyhodnocuje 
a přijímá potřebná opatření včetně rozborů, navrhuje rozpočet a sleduje jeho čerpání, 
zajišťuje statistické 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 dvě služby a čtyři oddělení.
Sociální úsek zabezpečuje komplexně sociální péči o uživatele včetně administrace
(správy depozit, uložení cenností), základní sociální poradenství, ergoterapii, aktivizace, 
zajišťuje kulturní programy a vytváří PR organizace. Metodicky vede individuální 
plánování.
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. 
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Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Pokoje jsou 
umístěny ve dvou pavilonech, které jsou částečně bezbariérové.

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 po celý 
týden. 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 170 53
přijatých v roce 2012 48 14
propuštěných v roce 2012 2 0
zemřelí v roce 2012 42 14
celkový počet k 31.12. 2012 174 53

Rozdělení dle věku do – 65 roků 7 15
66 – 85 roků 94 27
nad 85 roků 73 11
průměrný věk uživatelů 83 75

Rozdělení dle pohlaví muži 44 15
ženy 130 38

Rozdělení dle PnP I. stupeň závislosti 52 6
II. stupeň závislosti 48 9
III. stupeň závislosti 27 21
IV. stupeň závislosti 38 16
bez příspěvku na péči 9 1

Srovnání ekonomické efektivity obou služeb vyznívá nepříznivě pro službu DZR. 
Průměrné měsíční mzdové náklady na lůžko u služby DZR (12879 Kč) jsou o 2887 Kč 
vyšší než u služby DpS (9992 Kč). Příjmy od klientů na lůžko u služby DZR (14966 Kč)
jsou vyšší o 1572 Kč než u DpS (13394 Kč). Využití kapacity u obou služeb je vysoké u 
DpS 98,9% a u DZR 98,0 %. Stále je v evidenci cca 1000 žádostí o umístění. 

Využití volné času v roce 2012
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 
na Lázeňská putování. Cílem byla Karlova Studánka a dvakrát byly navštíveny lázně 
Bludov. Pravidelně probíhají bohoslužby a trvale je k dispozici modlitebna. Aktivizační
pracovníci se zaměřují na skupinovou i individuální aktivizaci uživatelů (viz Přílohová 
část). Zapojení dobrovolníků z řad studentů středních škol, které zprostředkovala vysílající 
organizace Maltézská pomoc. V roce 2012 vyšla další dvě čísla Domovského zpravodaje 
Kvítko. Byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti se společností Kamarádi otevřených 
srdcí, která v průběhu roku zajišťovala muzikoterapii a canisterapii. Každou neděli 
odpoledne se koná kavárnička s hudbou.
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Volný čas mohli uživatelé využít k návštěvám akcí, které byly pro ně pořádány:

5.1. Vystoupení sboru učitelek
10.1. Cestopis „Divokým Kurdistánem“
19.1. Hvězdná vzpomínka – přednáška o herečkách
2.2. Turnaj ve společenských hrách
3.2. Koncert Pavly Houserkové
19.3. Maškarní Josefovská zábava
26.3. Setkání uživatelů s paní ředitelkou – prezentace fotografií za rok 2011
30.3. Velikonoční výstavka Tvořivé dílny
2.4. Zpívání křesťanských písní
5.4. Přednáška Tomáše Graumanna
26.4. Výlet do Karlovy Studánky
2.5. Stavění Máje
14.5. Vystoupení ke dni matek
18.5. Májová veselice ve Štítech
23.5. Výlet do lázní Bludov
31.5. Kácení máje
14.6. Účast na turnaji ve Chvalkovicích

Účast na vernisáži v Městské knihovně
20.6. Zpívánky posezení s hudbou
28.6. Divadlo o Janu Křtiteli
9.7. Hudební trio VIOLA
26.7. Předváděcí akce – skútry pro handicapované
8.8. Posezení v kavárně D123
5.9. Sportovní hry
19.9. Zpívánky – posezení s hudbou
20.9. Setkání uživatelů s paní ředitelkou
26.9. Výlet do lázní Bludov
9.10. Den otevřených dveří – vystoupení dětí – vystoupení zpěvačky P. Houserkové
17.10. Hašlerovy písničky
23.10. Zpívánky posezení s hudbou
3.11. Koncert Motýlů v DK
6.11. Zpívání křesťanských písní
10.11. Teens Jazzband
15.11. Hudební vystoupení primářské kapely „Doktorů“
21.11. Vědomostní soutěž Mazaný Filip
28.11. Zpívánky – posezení s hudbou
30.11. Předvánoční výstavka Tvořivé dílny
3.12. Koncert pro dobrovolníky
4.12. Mikuláš – dětské vystoupení
13.12. Hudební vystoupení skautek ze Šumperka
17.12. Divadelní a hudební vystoupení dětí  - družina speciální školy
18.12. Zpívání vánočních koled s kytarou
20.12. Vystoupení dětí z baptistické církve.

3. Úspěchy a záměry
K efektivnější komunikaci přispělo využívání  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. 
Spektrum aktivizačních činností seniorů zahrnuje trénování paměti, předčítání, povídání,
reminiscenci a bazální stimulaci. Byla zahájena spolupráce s vysílající organizací Maltézská 
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pomoc 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. 
Na oprávněné požadavky je reagováno, tím se zvyšuje vzájemná důvěra.
Investiční příspěvek zřizovatele byl čerpán na realizaci rekonstrukce rozhlasového a 
varovného vysílání. Uskutečnění této akce přispělo k obnově pravidelných informačních relací 
pro uživatele.
K překonání bariéry napomohla instalace transportní plošiny pro vozíčkáře a imobilní, která 
usnadňuje uživatelům vstup do zahrady uvnitř areálu.  
Zakoupení koupacího lůžka  zpříjemnilo hygienu uživatelům a personálu usnadnilo práci.
Pořízení jídelních tabletů a transportního vozíku s technologií chlazení a ohřevu zajistilo 
uživatelům podávání dostatečně teplé stravy a ošetřovatelskému personálu úsporu času.
Myčky podložních mís usnadnily udržování hygieny mís z toaletních křesel.
Ze sponzorských darů byly pořízeny přenosné telefony na oddělení a nové ozvučení 
společenského sálu a vstupní haly.
Na oddělení III.A došlo k obměně nábytku uživatelů ve 14 pokojích. Nábytek na zakázku 
vyrobili učni SOŠ a SOU v Šumperku. Byla navázána spolupráce se školou, jejímž 
zřizovatelem je OK. Dále pokračovala oprava předsíněk podlahových krytin a skříní.
Pro další období vedou záměry jak do oblasti materiálně technické, tak i lidských zdrojů.
Velkým přínosem bude realizace zateplení pláště DD. Tento projekt byl zahrnut pod OP ŽP
období 2013-2014.
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 31.12.2012 měla organizace v evidenčním počtu celkem 132 zaměstnanců a 
přepočtený počet činil 130.

Celkový evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2012 132
v tom: pracovníci v sociálních službách 60

sociální pracovníci 3
ergoterapeut 1
všeobecná sestra 19
fyzioterapeut 2
nutriční terapeut 1
technicko-hospodářští 9
provozní 37

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
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2. Mzdové prostředky
V roce 2012 bylo vyplaceno 29 157 tis. Kč mzdových prostředků bez OON a náhrad.
Vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč.

PSP a sociální pracovnice 12348
zdravotničtí pracovníci   7576
technicko-hospodářští   3001
provozní   6232

Meziročně nedošlo k restrukturalizaci, ale snížil se objem mzdových prostředků u 
zdravotnických pracovníků v důsledku dlouhodobých PN.

3. Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců doplnilo 16,5 hodin supervizí vedených Dr. Antonínem Bryxem.
Dále se uskutečnily akreditované kurzy: Komunikace v týmu, Základy komplexní péče o 
terminálně nemocného klienta, Diskriminace, týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů, 
Alternativní metody komunikace se seniory, Komunikace se seniorem v instituci, 
Rehabilitační péče pacienta po cévní mozkové příhodě, Terapeutické přístupy ke 
klientům s demencí - validační terapie, reminiscenční terapie a preterapie, Práce 
s rizikovým uživatelem sociálních služeb, Biografická anamnéza, Práce s klientem 
s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb, Alzheimerova choroba, Prvky 
bazální stimulace v každodenní péči o klienty – nácvikový kurz. Školící akce: Příspěvek 
na péči a jiné změny, Taneční a pohybová terapie, Bazální stimulace, Vykazování 
zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, Úspěšná argumentace ve stresu, Umírání a 
péče o člověka, Dobrovolnická služba, Audit zdravotnické a sociální dokumentace, Stáří 
a přepečovávání, Pracovník v sociálních službách, Etický kodex, Problematické situace 
v péči o seniory, Inspekce kvality v sociálních službách – aktuality a praxe v roce 2012, 
dále účast na Konferenci poskytovatelů sociálních služeb, na konferenci Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, na kongresu problematika ošetřovatelské péče. 
Dvoudenní stáž v Hospici na Svatém kopečku absolvovaly tři zaměstnankyně. 

IV. Základní údaje o hospodaření

1. Rozpočet 2012
Schválený rozpočet  2012 59 460   tis. Kč
Upravený rozpočet  2012 58 890   tis. Kč
Náklady skutečnost 2012 59 327   tis. Kč

V průběhu roku byl schválený rozpočet (UZ22/16/2011) upravován. Rozpočtovým 
opatřením (UR/100/62012) byl zvýšen příspěvek na provoz ve výši 5 615 tis. Kč o 2 697 
tis. Kč, celkový příspěvek na provoz ve výši 8 312 tis. Kč byl v plné výši použit na 
provozní náklady.
Příspěvek na provoz – odpisy schválený ve výši 1 737 tis. Kč byl navýšen o 17 tis. Kč 
(UR/2/14/2012).

2. Náklady a výnosy
Náklady byly v roce 2012 čerpány rovnoměrně, finanční prostředky byly použity 
v souladu s rozpočtem. Nárůst nákladů se promítl zejména u potravin a údržby  majetku. 
K úspoře mzdových nákladů došlo v důsledku PN. Úspora  byla využita na nákup
antidekubitních pomůcek, matrací, a především na nezbytné opravy, údržbu majetku a 
řešení havarijních stavů.
Příjmy od klientů meziročně vzrostly o 1,77 mil. Kč  zatímco dotace z MPSV byla oproti 
roku 2011 o 2,05 mil. nižší. Nárůst nákladů a nižší dotaci z MPSV vykompenzoval vyšší 
příspěvek na provoz od zřizovatele. Příjmy od zdravotních pojišťoven zůstaly na úrovni 
roku 2011.
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      Celkové výnosy roku 2012 59 576 tis. Kč

Výnosy Celkem v tis. Kč DpS v tis. Kč DZR v tis. Kč
Příjmy od klientů 22 335 17 262 5 173
Úhrady od ZP 695 528 167
Příspěvek na péči 15 552 11 027 4 525
Ostatní vlastní příjmy                          861                       654                 207
Výnosy z pronájmů 123 93 30
Ostatní výnosy 100 76 24
Dotace MPSV 9 844 6 814 3030
Příspěvek na provoz OK 8 312 5 922 2 390
Příspěvek na odpisy OK 1 754 1 333 421
Celkem 59 576 43 609 15 967

       Celkové náklady roku 2012 57 600 tis. Kč

Náklady Celkem v tis. Kč DpS v tis. Kč DZR v tis. Kč
Spotřeba materiálu 9 307 7 073 2 234
Spotřeba energie 4 897 3 722 1 175
Opravy a udržování 1 160 882 278
Cestovné 16 12 6
Služby 1 640 1 246 394
Mzdové náklady 29 450 21 104 8 346
Zákonné pojištění 9 933 7 118 2 815
Příděl do FKSP 294 211 83
Úrazové pojištění 122 87 35
Daně a poplatky 3 2 1
Ostatní náklady 117 88 29
DDHM do 40 tis. Kč 633 481 152
Odpisy 1 755 1 334 421
Celkem 59 327 43 360 15 967

Hospodářský výsledek za rok 2012 249 tis. Kč

3. Základní údaje z rozvahy, aktiva a pasiva (netto)

Celková aktiva Stav k 31.12.2011 v tis. Kč Stav k 31.12.2012 v tis. Kč
Celkem 78 197 79 704
Stavby 58 844 58 239
Movitý majetek 7 484 8 550
Pozemky 2 169 2 169
Kulturní předměty 162 162
Zásoby 724 647
Pohledávky 503 715
Finanční majetek 8 311 9 221

Celková pasiva Stav k 31.12.2011 v tis. Kč Stav k 31.12.2012 v tis. Kč
Celkem 78 197 79 703
Jmění účetní jednotky 70 255 70 717
Fond odměn 116 116
FKSP 860 756
Fond rezervní 184 223
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Fond investiční 103 238
Hospodářský výsledek 37 249
Závazky – dodavatelé 388 617
Závazky zaměstnanci (12  
měsíc)

1991 2071

Závazky ze S+ZP (12 měsíc) 1 134 1 196
Daně (12 měsíc) 216 219
Jiné závazky (dohadné 
položky)

2 46

Ostatní (fin. úschovy klientů) 2 911 3 254

1. Fondy
Fond odměn nezaznamenal v roce 2012 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 2012 zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za 
rok 2011 o 37 tis. Kč a o peněžní  dar ve výši 15 tis. Kč, čerpání z rezervního fondu bylo 
provedeno v souladu s účelem stanoveným darovací smlouvou.. 

Investiční fond  byl tvořen účetními odpisy ve výši 1 755 tis. Kč a investičními příspěvky
z rozpočtu zřizovatele (UZ/22/16/2011) ve výši 2 050 tis. Kč, které byly sníženy 
rozpočtovými opatřeními o 133 tis. Kč.
Investiční dotace byla využita na pořízení konvektomatu- - 297 tis. Kč, koupacího lůžka –
119 tis. Kč, transportní plošiny – 211 tis. Kč, malotraktoru – 49 tis. Kč, interní rozhlasové 
vysílání – 246 tis. Kč, tabletového systému – 597 tis. Kč, 5 myček podložních mís – 698
tis. Kč (spoluúčast PO ve výši 300 tis. Kč). Odvody PO KÚ činily 1340 tis. Kč

2. Závazné ukazatele
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne 16. 12. 2011 byl 
schválen závazný ukazatel pro rok 2012:
-  příspěvek na provoz – odpisy ve výši 1 737 tis. Kč, který byl navýšen usnesením RO 
UR/2/14/2012  o 17 tis. Kč, celkem na 1 754 tis. Kč.
Usnesením ROK UR/82/9/2012 ze dne 24. 1. 2012 byl stanoven závazný ukazatel:
– limit mzdových prostředků ve výši 29 910 tis. Kč.

Limit nebyl dočerpán z důvodu dlouhodobých PN a nastavených úsporných opatření.. 
Uspořené finanční prostředky byly použity především na nezbytné opravy a údržbu 
majetku.  
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje byl UZ/22/16/2011 byl stanoven

     odvod z investičního fondu (odpisy) ve výši 1 303 tis. Kč, který byl navýšen usnesením
      ROK  UR/2/14/2012 o 17 tis. Kč na 1340 tis Kč, odvod byl proveden.

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 byl schválen investiční 
příspěvek ve výši 2 050 tis. Kč  na nestavební investiční akce na pořízení  konvektomatu, 
koupacího lůžka, transportní plošiny, malotraktoru, interního rozhlasového vysílání, 
myček podložních mís a tabletového systému pro stravovací provoz. Rozpočtovými 
opatřeními UR/99/44/2012, UR/94/21/2012 a UR/2/13/2012 byl investiční příspěvek 
snížen o 133 tis. Kč. Organizace obdržela 1 917 tis. Kč, které použila v plném rozsahu na 
úhradu nákupu výše uvedených nestavebních investic.
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V. Kontroly

V roce 2012 proběhly kontroly z hygieny (KHS OK). 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 proočkovanosti 
proti pneumokokům u fyzických osob. Výsledek byl bez zjištění. Pravidelná kontrola 
plnění požadavků hygieny potravin, ochrany veřejného zdraví ve stravovacím provozu
proběhla bez závad. Doporučení z minulé kontroly bylo splněno a bylo vydáno stavební 
povolení na rekonstrukci kuchyně.
V únoru byla ohlášena kontrola  HZS Olomouc na plnění povinností na úseku požární 
ochrany. Na základě výsledků kontroly byl doplněn počet hasičských přístrojů. V dubnu 
byla ohlášena kontrola z VZP na vykazování zdravotnických výkonů v roce 2011. Závěr 
byl příznivý, vratka činila cca 10 tis. Kč. V Květnu proběhla kontrola Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče. Doporučení z kontroly byla akceptována.
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Přílohová část Výroční zprávy o činnosti organizace v roce 2012

A) Uživatelé
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B) Zaměstnanci k 31. 12. 2012

Struktura zaměstnanců

sociální
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Struktura vyplacených mezd a platů
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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
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Sportovní hry září 2012 za účasti Domova Libina a Štíty
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Výlet do lázeňského městečka Bludov

Vánoční výstavka prací uživatelů 2012
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Vědomostní soutěž Mazaný Filip




