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I. ÚVOD 
 
 

Historie objektu sahá do roku 1902 kdy byla ukončena stavba, o níž se velkou měrou zasloužil  

P. Daniel Deutch. Vznikla zde třídní škola obecná, škola měšťanská a později i mateřská škola. 

V roce 1931 objekt začal sloužit k účelům chlapeckého sirotčince a v roce 1949 začal být využíván 

jako zařízení pro mentálně postižené ženy, k čemuž slouží v podstatě doposud. 
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II. KONTAKTNÍ ÚDAJE  

 

Název Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace 

Sídlo  Kokory 54, 751 05 Kokory   

IČ 61985929 

 
Zřizovatel  Olomoucký kraj 
                        Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
                        www.kr-olomoucky.cz 
 

 
Zřizovací listina  Č.j. 31/UZ/9/32/2009 ze dne 22. 10. 2009 
 
 
Kontakty: 
 
e-mail   centrum@dominikakokory.cz   
 
               www.dominikakokory.cz 
 
 
ředitelka telefon 581 292 611 
                                                 mobil   721 204 881 

ekonomka  telefon 581 292 612 
                                              fax       581 292 633 

sociální pracovnice       telefon 581 292 620, 581 292 625                                               

vedoucí zdravotního úseku telefon 581 292 621                                                
 
vedoucí sociálního úseku  telefon 581 292 620 
 
správce           telefon 581 292 613 
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III. VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  
 

 

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

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených  

v § 35 a § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 

Organizace je registrována dne 12. 7. 2007 jako domov pro osoby se zdravotním postižením.  

 

Sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje:  

ubytování (celoroční), poskytnutí stravy (celodenní), pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovnou, 

volnočasovou a aktivační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 

uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Organizace zajišťuje 

klientům praní, žehlení a opravy prádla. 

 

Poslání organizace:  

poskytnout uživatelům podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky 

rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. 

 
Cílová skupina: 

Dospělé ženy s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, které jsou 

závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I. (příspěvek na péči)    

 

Věková struktura:                                             

• dospělí (27 – 64 let) 

• mladší senioři (65 – 80 let) 

• starší senioři (nad 80 let) 

 
 

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby: 

• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, 

• s diagnózou infekčního onemocnění, parazitální a pohlavní chorobou, psychózou a 

psychickou poruchou, kterou by mohla ohrozit sebe i druhé, 

• narušující vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu agresivity, závislosti na alkoholu a 

jiných toxických látkách 
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IV.  INFORMACE O KLIENTKÁCH 
 
V souladu s unesením Rady Olomouckého kraje s účinností od 1. července 2008 byla stanovena 

celková kapacita 75 uživatelů sociálních služeb. 

 

Kapacita zařízení k 1. 1. 2010                   75 klientek 

Počet klientů k 1. 1. 2010                                  74 klientek   

 

V průběhu roku 2010: 

přijato                                        3 klientek       
přemístění do jiného zařízení     2 klientek 
propuštění do domácí péče        0 klientek 
zemřela                                      2 klientka 

Počet klientů k 31. 12. 2010                                  73 klientek   

Průměrný počet klientek                            73,80 klientek 

 
 
Průměrný věk klientek 60 let 
 

Nejstarší klientka má 84 let 
                

19 – 26 let           1 klientka  
27 – 65 let         48 klientek 
66 – 75 let                    18 klientek  
76 – 85 let         6 klientek 

 
 
Mobilita klientek  
 

Imobilní (trvale upoutaní na lůžko)                                            8 klientek 
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek   26 klientek 
Mobilní                                                                                      39 klientek 
              
 

Struktura pokoj ů 
 

jednolůžkový pokoj                  2 
dvoulůžkové pokoje              20 
třílůžkové pokoje                 3         
čtyřlůžkové pokoje        6 
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Věková pásma Počty mužů a žen 

  Věkové pásmo Klientů    Počet mužů a žen Klientů  
  3 - 6 let 0    Počet mužů 0  
  7 - 12 let 0    Počet žen 74  
  13 - 18 let 0       
  19 - 26 let 1       
  27 - 65 let 48       
  66 - 75 let 20       
  76 - 85 let 5       
  86 - 95 let 0       

 
 

Úhrady aktuálních klientů  
 Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční 
 Počet klientů, jejichž aktuální úhrada 

je 
 Celkem klientů: 73  

 - plná: 1 (1%) Průměrná úhrada klienta: 7 526,27 Kč 
 - plná včetně doplatku příbuzných: 6 (9%)    
 - snížená s neuhrazenou částí: 66 (90%)    
      
Aktuální rozložení příspěvků na péči 

Dle počtu klientů 
  Příspěvek na péči Klientů Částka  
  Nemá 3 (4%) 0,0 (0%)  
  I (lehká závislost) 12 (16%) 9,6 (2%)  
  II (středně těžká závislost) 16 (22%) 64,0 (14%)  
  III (těžká závislost) 28 (39%) 224,0 (48%)  
  IV (úplná závislost) 14 (19%) 168,0 (36%)  
  Celkem: 73 465,6  
 Hodnoty jsou v tisících Kč  
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V. ÚSEKY A JEJICH ČINNOSTI 

 
 

 
Provozní úsek 

Správce zajišťuje provoz veškerého strojního vybavení jednotlivých úseků, revize, běžné opravy, 

vede vozový a strojní park. Rovněž zajišťuje, za pomoci pracovníků údržby, práce na zahradě a 

údržbové práce v celém objektu organizace.  

Veškeré prádlo klientek včetně prádla organizace (ložní i dekorativní) a ochranné pracovní pomůcky 

zaměstnanců, jsou prány v prádelně organizace. Prádlo je rovněž vyžehleno, opraveno a roztříděno 

na jednotlivé úseky. 

 

Ekonomický úsek 

Zajišťuje komplexní vedení účetnictví, vyřizování pracovněprávních vztahů zaměstnanců a zajišťuje 

dodávky surovin a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. 
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Pracovní terapie – úsek sociální péče 

Výchovná, volnočasová a aktivační činnost:  

Nabídka výchovné a pracovní činnosti a volnočasových aktivit vychází z osobních cílů klientů.  

Výchovná činnost (nepedagogická):  

• rozumová výchova – čtení, psaní, počítání, procvičování paměti, orientace v čase atd. 

• komunikace a osobní projev – hudební, tělesný a výtvarný projev 

• společenský výchova – poznávání přírodního a společenského prostředí 

• psychomotorika a jemná motorika 

• sociální a interpersonální výchova – vzájemné vztahy, odpovědnost za činy 

• etická výchova  

• divadlo  - získanými znalostmi (v recitaci, divadelních scénkách) se pak prezentují na 

soutěžích a veřejných vystoupeních. Za umístění a účast obdržely řadu cen a diplomů. 

Pracovní činnost : 

Navazuje na běžný způsob života, jedná se o aktivační činnost. Klienti se mohou zapojit do prací při 

úpravě areálu (pěstování květin, práce na zahradě). Pečují o zvířata (pes, kočky, papoušci). 

Volnočasové aktivity : 

Nejoblíbenější jsou ruční práce - pletení, vyšívání, háčkování, ale také malování, výroba drobných 

předmětů, výroba svíček, práce na tkalcovském stavu atd. 

Ve volném čase klientky sledují televizi, poslech hudby, rádia, čtou knihy, časopisy, účastní se i 

„čtení na pokračování“, vyplňují křížovky a hrají společenské hry. Účastní se církevních bohoslužeb 

ve zdejším kostele i ve společenském sále organizace. Navštěvují místní knihovnu a účastní se 

cvičení ve zdejší sokolovně. 

Kulturní a společenské akce směřují k integraci klientů do společnosti, seznámení s prostředím 

běžného života, rozvoji poznání (taneční zábavy, kulturní vystoupení, sportovní hry, výlety, zájezdy, 

rekreace).  

 

Úsek péče o klienta 

Úsek zajišťuje doprovod klientek na zdravotní vyšetření nebo k hospitalizaci do nemocnice, 

psychiatrické léčebny a na odborná vyšetření, hygienickou péči atd. 

 

Zdravotní úsek 

Zdravotní a ošetřovatelská péče: zdravotní péči o klientky zajišťuje zdravotní úsek (všeobecná 

sestra), pod vedením vedoucí zdravotního úseku prostřednictvím smluvních lékařů zdravotních 

pojišťoven - praktický lékař – ordinace 2x týdně a odborný lékař – psychiatr – 1x měsíčně, jinak 
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dle potřeby. Rovněž využíváme i jiné odborné lékaře – stomatolog, gynekolog, kožní lékař, 

diabetolog atd. Péče je zaměřena na péči preventivní, léčebnou a ošetřovatelskou.  

Rehabilitační péči provádí fyzioterapeut. Cvičení je individuální, indikované zdravotnímu stavu 

klientky, provádí se na lůžku nebo v tělocvičně za pomocí kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek a cvičebního náčiní atd. 

 

Nutriční terapeut spolupracuje se stravovacím úsekem, hlavním úkolem je sestavení plnohodnotného 

jídelního lístku s přihlédnutím k racionálnímu či dietnímu stravování.  Provádí poradenskou a 

edukační činnost ke zdravému způsobu života. 

 

Stravovací úsek 

Stravování pro klientky i zaměstnance je zajištěno ve vlastní režii. Denně jsou připravovány pokrmy 

pro celodenní stravování včetně dietních jídel (dieta žlučníková, diabetická, epileptická atd.). Strava 

se vydává v jídelnách nebo přímo na pokojích. Přání klientek, týkající se výběru druhu stravy, je 

zohledněno při tvorbě jídelníčku, který je pestrý, bohatý na vitamíny a schválen ošetřující lékařkou. 

Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientek. 

 

Sociální úsek 

Sociální pracovnice zastupuje klientky v administrativních a právních záležitostech, spolupracuje se 

státními úřady (soudy, obecním úřadem, ČSSZ, atd.), opatrovníky klientek, rodinnými příslušníky. 

Vede sociální agendu (přijetí do organizace, přeložení, propuštění klientky, úhrady za pobyt atd.) 
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VI. EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
 

 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO ROK 2010 

   

                              Rozpočet v tis. Kč   

 schválený upravený skutečnost 

limit mzdových prostředků 11 832 11 832 11 858 

neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 090 1 099 1 100 

odvody příspěvkové organizace /odpisy/ 818 826 826 

hospodářský výsledek vyrovnaný rozpočet vyrovnaný rozpočet 7,924 

 
Limit mzdových prostředků schválen ve výši 11.832 tis. Kč, celkové mzdové náklady za rok 2010 činí 
11.858.120,- Kč, rozdíl 26.120,- Kč – dotace z Úřadu práce. 
 
 

INVESTIČNÍ FOND 

Zůstatek fondu k 1. 1. 2010  390,46 Kč 

Účetní odpisy k 31. 12. 2010 1 100 472,--  Kč 

Investiční dotace z rozpočtu KÚ  482 441,--  Kč 

 

Čerpání  

Odvod odpisů zřizovateli                          826 123,--  Kč 

Sprchové křeslo Carendo – dotace KÚ 199 125,--  Kč 

Konvektomat do kuchyně – dotace KÚ 283 316,--  Kč 

Počítačový server 177 934,--  Kč 

 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2010                   96 805,46 Kč 
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Stavební investiční akce hrazené Olomouckým krajem: 
1. Centrum Dominika Kokory – sociální zařízení na pokojích v celkové částce 931.310,- Kč 

(zařazeno dne 6. 12. 2010) 
2. Ústav sociální péče pro ženy Kokory – půdní vestavba v budově SO 01 v celkové částce 

1.887.957,- Kč, z toho 1.858.557,- hrazeno Olomouckým krajem. Jedná se o přesunutou 
investiční akci z roku 2009, zařazeno dne 6. 12. 2010. 

 
Koupelny na pokojích  
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Koupelna a WC v podkroví 
 

   
 
 

    
 
 
Jídelna v podkroví 
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DARY za rok 2010 
 
Finanční i materiální dary přijaté od našich sponzorů byli použity na akce uvedené v této výroční 

zprávě. Největší finanční dar jsme v roce 2010 obdrželi ve výši 99 000,- Kč od Nadace Komerční 

banky, a.s. – Jistota. Tento finanční dar byl použit na nákup invalidních vozíků. 

 

 
 
Dalšími sponzoři naší organizace: 

• Mlékárna Valašské Meziřící spol. s r.o. 

• Lékárna U Nádraží, Brodek u Přerova 

• SUNNY ON-LINE, s.r.o. 

• Ing. Jaromír Kouřil – DREVOS 

 
Rádi bychom touto cestou poděkovali výše uvedeným dárcům. 
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 
 

 
Výsledek hospodaření      +   7 924,-- Kč 

 
 
Přehled výnosů 
 
60 Tržby za vlastní výkony 12 828 563,60 Kč   

            (úhrady od uživatelů, příspěvky na péči, zdravotní pojišťovny) 

 
64 Ostatní výnosy                                              152 858,15 Kč 
648  Čerpání fondů                                                        122 410,60 
649  Ostatní výnosy                        30 447,55 
 
662     Úroky                                                                              953,37 
 
67 Výnosy na prostředky státního rozpočtu, ÚSC 11 858 123,-- Kč 
671 Ministerstvo práce a sociálních věcí  7 152 000,-- 
671 Úřad práce Přerov 35 000,-- 
672 Olomoucká kraj     4 671 123,-- 
 
Výnosy celkem           24 840 498,12 Kč 
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uvedené v tis. Kč. 12 828,56 11 858,12 153,81

vlastní výnosy provozní dotace ostatní výnosy

 
 
 
 
 
 

Výnosy uvedené v tis. K č. 
vlastní výnosy 12 828,56  
provozní dotace 11 858,12  
ostatní výnosy 153,81  
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Přehled nákladů 
50  Spotřebované nákupy   5 985 264,62 Kč 
501  Spotřeba materiálu   3 861 168,32 
502  Spotřeba energií 2 124 096,30 

• Plyn     957 291,68 
• Elektrická energie                                                               977 361,62 
• Vodné a stočné                                                                    189 443,-- 

 

51  Služby 1 512 381,50 Kč 
511 Údržba a opravy   555 769,80 
512 Cestovné  16 146,-- 
513 Náklady na reprezentaci  3 061,43 
518 Ostatní služby   937 404,27 
52 Mzdové náklady, ZP a SP, FKSP                                    16 106 634,-- Kč 
521 Mzdové náklady                                                                 11 858 120,--                                           
524 Zákonné sociální pojištění                                                    3 997 005,-- 
527 Zákonné sociální náklady                                                        236 234,-- 
528 Ostatní sociální náklady       15 275,-- 
 

53 Ostatní daně a poplatky  4 800,-- Kč 
 

54 Jiné ostatní náklady 85 038,-- Kč 
           (pojištění organizace, bankovní poplatky)                                                                    
55 Odpisy 1 100 472,-- Kč 
55 Náklady z odepsaných pohledávek 13 911,-- Kč 
56 Ostatní finanční  náklady 24 073,-- Kč 
 
Náklady celkem 24 832 574,12 Kč 

0
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Náklady uvedené v tis. K č 
spot řební nákupy 5 985,26 

služby 1 512,38  
mzdové náklady 16 106,63 

odpisy 1 100,47  
ostatní náklady 127,83 
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ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 
 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2010 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 5 5 9 

31 - 40 let 1 13 14 26 

41 - 50 let 0 12 12 22 

51 - 60 let 2 21 23 43 

61 let a více 0 0 0 0 

celkem 3 51 54 100 

% 5 95 100   
 

 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2010 

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem  % 

základní 0 4 4 7 

vyučen 1 25 26 48 

střední odborné     

úplné střední 2 16 18 33 

úplné střední odborné     

vyšší odborné 0 3 3 6 

vysokoškolské 0 3 3 6 

celkem 3 51 54 100 
 

 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2010 

 

  počet 

nástupy 8 

odchody 6 
 

 
Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2010 

 

doba trvání počet % 

do 5 let 23 43 

do 10 let 6 11 

do 15 let 6 11 

do 20 let 9 17 

nad 20 let 10 18 

celkem 54 100 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:  53,50 
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Průměrná mzda za rok 2010: 18.454,83 Kč 
 

 
 
 
 

Čerpání mzdových prost ředků v %

manuální 
pracovníci

24%

THP
15%

přímá péče
61%

 
 

 
 

pracovníci 
k 31. 12. 2010 počet 

manuální pracovníci 15 
THP 5 

přímá péče 34 

Pracovníci % 
manuální pracovníci 24 

THP 15 
přímá péče 61 
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VII. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 

• Organizace je členem APSS  ČR - Zaměstnanci se účastní vytvořených „sekcí“ – účastní se 

pravidelných školení, odborných diskuzí (ředitelů, ekonomů, sociálních pracovníků atd.)              

 

• AKCE POŘÁDANÉ V NAŠÍ ORGANIZACI  

Prvky bazální stimulace v praxi 

Lektor: Mgr. Stehlíková Martina 

Počet zaměstnanců: 34 

 

Přednemocniční první pomoc 

Lektor: Mgr. Slaná Jaroslava 

Počet zaměstnanců: 48 

 

Výcvik pracovníků v hygienickém minimu a v požadavcích na bezpečnost potravin při 

přípravě pokrmů dle vyhlášky 490/2000Sb. 

Lektor: Ing. Cikánková Libuše 

Počet zaměstnanců: 14 

 

Standardy, zákon č.108/2006Sb., vyhláška 505/2006Sb., KP, restriktivní opatření 

Lektor: Mgr. Vinklárková Monika 

Počet zaměstnanců: 29 

 

Zásady úklidu, práce s úklidovými přípravky a prostředky, postup používání 

dezinfekčních přípravků dle nového dez.řádu 

Lektor: Ing. Ostrá Eva 

Počet zaměstnanců: 24 

 

Pomůcky při koupání klientek – požívání křesla Carrendo a koupací vany 

Lektor: Drmolová Petra 

Počet zaměstnanců: 15 

 

Informa ční systém Cygnus 

- Tvorba osobních cílů a plánů péče v programu IS Cygnus 

Lektor: Mgr. Hradilová Markéta 

Počet zaměstnanců: 7 
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• ŠKOLENÍ MIMO ORGANIZACI :  

Ředitelka 

4. 2. 2010 Změny v účetní legislativě příspěvkových organizací od 1. 1. 2010 
 
23. 3. 2010 Pracovní seminář s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace  
                        projektů 
 
26. 5. 2010 Výjezdní zasedání ředitelů KÚOK 
 
17. 6. 2010 Zařazování zaměstnanců v zařízení sociálních služeb do platových tříd po   
                        novele katalogu prací 1. 7. 2010 
 
18. 6. 2010 Nový katalog prací od 1. 7. 2010, zařazení zaměstnanců do platových tříd 
 
12. 10. 2010 Právní minimum z oblasti pracovního práva 
 
 

Ekonomický úsek 

  4. 2. 2010 Změny v účetní legislativě příspěvkových organizací od 1. 1. 2010 
 
24. 2. 2010 Účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010 
 
2. 3. 2010 Účetní souvztažnosti příspěvkových organizací 2010 
 
8. 6. 2010 Pokladna – její vedení a účtování v roce 2010 
 
17. 6. 2010 Zařazování zaměstnanců v zařízení sociálních služeb do platových tříd po   
                        novele katalogu prací 1. 7. 2010 
 
18. 6. 2010 Nový katalog prací od 1. 7. 2010, zařazení zaměstnanců do platových tříd 
 
22. 6. 2010 Seminář ekonomů a účetních domovů pro seniory, domovů pro OZP 
 
4. 10. 2010 Účetnictví ÚSC, postupy účtování v příspěvkových organizacích zřizovaných   
                        ÚSC  
5. 10. 2010 Inventarizace majetku a závazků 
 
 
Zdravotní úsek 

11. 1. 2010 Novinky v péči o klienty – ABENA 
 
13. 1. 2010 Odborná konference na téma fyzioterapie – PREVENTA 
 
20. 1. 2010 Facilitační metody v léčebné rehabilitaci – E – UNIVERZITA 
 
2. 2. 2010 Rehabilitační problémy kolenních náhrad – E – UNIVERZITA 
 
25. 2. 2010 Selhávání ledvin a jeho léčba – SZŠ HRANICE 
 
6. 3. 2010 Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici – FN BRNO 
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25. 3. 2010 Péče o klienta se specifickými potřebami – SESTRA IN 
 
14. 4. 2010 Ošetřovatelský proces o pacienta s metabolickým syndromem, charakteristika a  
                        zvláštnosti péče o seniory, bezpečnost podávání léků – PREVENTA 
 
16. 4. 2010 Metoda canisterapie a její využití ve fyzioterapii – PIAFA VYŠKOV 
 
9. 6. 2010 Novinky ve vzdělávání nelékařských zdravotních profesí, úzkostné poruchy,  
                        správné užívání léků – PREVENTA 
 
23. 6. 2010 Neurologie a současnost – SZŠ HRANICE 
 
13. 10. 2010 Novinky ve vzdělávání nelékařských zdravotních profesí, úzkostné poruchy,  
                        správné užívání léků – PREVENTA 
 
10. 11. 2010 Ošetřovatelská rehabilitace, léčba sex.dysfunkcí, syndrom vyhoření, péče o  
                        rány a dekubity – PREVENTA 
 
8. 12. 2010 Zásady správné komunikace, výživa seniorů při hospitalizaci - PREVENTA 
 

Úsek péče o klienta 

11. 1. 2010 Novinky v péči o klienty 
 
23. 6. 2010 Základy vedení a motivace zaměstnanců, moderní metody vedení 
 

 

Úsek sociální péče 

18. 10. 2010 Seznámení se standardy č. 5 a č. 8 
 
26. 10. 2010 Zákon o sociálních službách – EDUPOL 
 
11. 11. 2010 Individuální plínování v průběhu sociálních služeb – EDUPOL 
 
16. 12. 2010 Zákon o sociálních službách – VZDĚLÁVÁCÍ CENTRUM MORAVA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

VIII. KONTROLNÍ ČINNOST NADŘÍZENÝCH ORGÁNŮ 
 
1. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 

Přerov 

10. 3. 2010 Kontrola dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004  

ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin a Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) 

178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zákon č. 

258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném 

znění. 

 

2. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

Dne 4. 5. 2010 zahájena kontrola, která byla zaměřena na dodržování povinností vyplývajících 

z ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3. Krajský úřad Olomouckého kraje 

předmětem kontroly bylo poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola provedena dne 30. 9. 2010. 

 

4. Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov 

dne 22. 10. 2010 kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociálním 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém 

pojištění, a to za období od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2010. 

 

5. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 

Přerov 

10. 3. 2010 Kontrola dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004  

ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin a Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) 

178/2002 Sb., kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zákon č. 

258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném 

znění. 
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IX . SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE  

 
6. 1. 2010  Tříkrálová koleda – po zařízení chodily klientky převlečené za tři 
krále a nakonec jsme se všichni sešli na sále, kde jsme si společně zazpívali. 
 
 
12. 1. , 2. 2. , 16. 3. , 6. 4. , 25. 5., 15. 6., 20. 7.  2010 Klientky se účastní 
druhého kola kuželkářské ligy ve Šternberku 

 

 
 
3. 2. 2010 Maškarní ples na sále – klientky si spolu se zaměstnanci zatancovali 
a zazpívali. 
5. 2. 2010  Zimní hry Lipina 2010 – stavěli jsme sněhuláka, jezdili na saních a 
po dobrém obědě jsme si zazpívali a zatancovali. 
26. 2. 2010  Tradiční ples na motorestu v Kokorách – spolu s hosty z jiných 
zařízení jsme si zatancovali. 
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24. 3. , 28. 4. 2010 Návštěva přerovského bazénu – užili jsme si plavání i masáž 
bublinkami 

 
 
7. 4. 2010 Vítání jara písničkou – na sále jsme si zazpívali a jedna z písniček 
byla sehrána formou divadelního představení. 
18. 4. 2010 Odjíždíme na rekreaci do lázní Velké Losiny 
25. 4. 2010 Na rekreaci do Velkých Losin odjíždí druhá skupina klientek 

 
12. 5., 19. 8. 2010 Jezdíme na koních v Majetíně 
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13. 5. 2010 Výlet do kroměřížských zahrad 

 
 

17. 5. 2010 Integrovaný zdravotně rehabilitační pobyt ve Zlatých horách 
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28. 5. 2010 Čarování dlaní v Olomouci – prezentujeme svoje výrobky 

 
           4. 6. 2010     Mosty 2010  
           7. 6. 2010    Výlet do Opavy 

10. 6. 2010  Návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník a 
účast na připraveném sportovním programu 
10. 6., 11. 6.  2010 Mezi námi – zhlédnutí prezentace poskytovatelů sociálních 
služeb, tanečních a divadelních vystoupení a veletrhu  pomůcek pro lidi 
s handicapem 

 



 26 

 
          17. 6. 2010 Návštěva ZOO Lešná 
           24. 6.2010  Návštěva Domova Větrný Mlýn ve Skaličce a účast na      
          připraveném programu 
            29. 6. 2010 Výlet na Baťův kanál a procházka parkem buchlovického zámku 

 
3. 7. 2010 Vítání léta v Kokorách – pro hosty jme připravili zábavný program, 
bohaté občerstvení a prezentaci našich výrobků 
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6. 8. 2010    Zámecká zahradní slavnost v Nových Zámcích – soutěže, mini  
                       kosmetický salón 
14. 8. 2010 Hodové vystoupení varieté v Kokorách 
17. 8., 25. 8. 2010 Výlet na Svatý Kopeček a návštěva zoologické zahrady 

 
30. 8. 2010  Rekreace ve Velkých Karlovicích 
17. 9. 2010 Loučení s létem aneb „Z pohádky do pohádky“  
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19. 11. 2010 Kateřinská zábava Rokytnice 
24. 11. 2010 , 1. 12. 2010 Výlet – Technické muzeum Brno 
26.11. 2010 Rozsvěcování vánočního stromu v areálu Centra Dominika 
8. 12. 2010 Vystoupení zpěváčků z prostějovského gymnázia na sále 

 

 
 

 
 
 



 29 

 

Každou neděli a katolické svátky se mohou klientky účastnit mše svaté v místním kostele a všech 
akcí uspořádaných komisemi OÚ Kokory. 

 

Centrum Dominika Kokory, p.o.  
děkuje všem sponzorům, kteří se finančně nebo materiálně  

podílí na výše uvedených akcích. 

 

 

 

 


