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I. Základní údaje o organizaci 

 
Název: Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace 

Sídlo: Pavlovice u Přerova 95, 751 12 Pavlovice u Přerova 

IČ: 619 85 864 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Datum vzniku: 1. 1. 2003 

Registrace služby: č.j. KUOK/102337/2009 ze dne 18. 12. 2009 

Zápis v OR: oddíl Pr, vloţka 736, Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu 

v Ostravě 

Bankovní spojení: č. ú. 27125831/0100 Komerční banka v Přerově 

Hlavní účel zřízení organizace: poskytování sociálních sluţeb v souladu 

se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 

Předmět činnosti: základním předmětem činnosti organizace je poskytování 

sociálních sluţeb vymezených v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Kontakt:  

Mgr. Radana Hlobilová, pověřena řízením organizace 

Telefon: 581 701 955 

Mobil: 606 711 915 

Fax: 581 701 940 

E-mail: radana.hlobilova@ddpavlovice.cz 

Webové stránky organizace: www.ddpavlovice.cz 

 
 
 
 

mailto:radana.hlobilova@ddpavlovice.cz
http://www.ddpavlovice.cz/
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1. Ohlédnutí za uplynulým rokem 2010 
 
V průběhu celého roku jsme poskytovali pobytové sociální sluţby dle nastavených 
pravidel a současně v souladu se zákonem o sociálních sluţbách, nabízeli jsme 
uţivatelům volnočasové aktivity dle moţností organizace, pokračovali jsme 
v běţných činnostech, které jsou ověřeny dobrou praxí v organizaci. Pokračovali 
jsme v zavádění, naplňování a hodnocení zpracovaných Standardů kvality 
poskytovaných sociálních sluţeb, pokračovali jsme ve vzdělávání zaměstnanců na 
všech úrovních organizace. 
 
Byl vytvořen Plán rozvoje pobytových sociálních sluţeb v Domově. Plán je zpracován 
na základě poţadavku zřizovatele na období od března 2010 do prosince 2012. 
Vychází ze stávajících dispozic organizace, personálních, provozních i finančních. 
 
Během celého roku byla prováděna modernizace vybavení a technického zázemí. 
Byla provedena výměna 4 ks nevyhovujících postelí za elektricky polohovatelná 
lůţka, v budově Zámku byla zavedena signalizace, v celém Domově byla provedena 
digitalizace. 
 
Podařilo se nám Domov začlenit do obce Pavlovice u Přerova zejména 
prostřednictvím aktivit pro uţivatele sluţeb, ale také znovuotevřením areálu pro 
obyvatele obce a návštěvy. Podíleli jsme se na prezentaci obce v rámci soutěţe 
Vesnice roku, na přípravě setkání starostů Mikroregionu, na setkání knihovníků 
v rámci pořádaného semináře „Co venkovské knihovny umějí a mohou" a další. 
Rozšířili jsme nabídku sluţeb o aktivity z obce Pavlovice u Přerova a obcí okolních. 
V průběhu roku jsme dvakrát pořádali Den otevřených dveří.  
 
Uzavřeli jsme dohodu s Centrem pro komunitní práci Střední Morava, které 
zprostředkovává dobrovolnickou sluţbu v regionu. Dobrovolnická sluţba je v našem 
Domově velmi ceněná a vítaná. Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště 
proto, ţe umoţňuje uţivatelům kontakt s přirozeným sociálním prostředím, přináší do 
organizace nové nápady, nadšení, zkušenosti a nabízí uţivatelům moţnost 
neformálních vztahů. 
 
V průběhu roku došlo k několika významným personálním změnám: 
 
K datu 1. 1. byla nově obsazena pozice vedoucí zdravotního úseku, k 1. 3. 
nastoupila do pracovního poměru vedoucí sociálního úseku a k 1. 10. byla do 
trvalého pracovního poměru přijata fyzioterapeutka. 
 
Rada Olomouckého kraje usnesením UR/53/41/2010 ze dne 2. 12. 2010 schválila 
ţádost ředitelky Domova Mgr. Evy Machové o dlouhodobé uvolnění z pozice 
ředitelky zařízení po dobu výkonu veřejné fuknce s účinností zpětně od 10. 11. 2010. 
Všechny řídící činnosti statutárního zástupce příspěvkové organizace převzala 
zástupkyně ředitelky Mgr. Radana Hlobilová, která v Domově vykonává pozici 
vedoucí sociálního úseku. 
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Došlo také k několika provozním změnám: 
 
 vybudovali jsme kuchyňky pro uţivatele sluţby, umoţnili jim bezpečné vaření 

jednoduchých jídel 
 vyčlenili jsme prostory pro setkávání uţivatelů s jejich rodinami a přáteli 

v soukromí v době návštěv 
 zrušili jsme jediný třílůţkový pokoj v Domově 
 zajistili jsme pro uţivatele přístup k počítači a internetu 
 vybudovali jsme hřiště na pétanque 
 v oblasti stravování jsme uţivatelům rozšířili nabídku večeří na dva druhy, aby 

měl kaţdý z uţivatelů moţnost volby 
 zakoupili jsme nový automobil Ford Transit pro převoz uţivatelů 
 zavedli jsme v Domově tabletový systém 
 vytvořili jsme nové prezentační materiály Domova  
 zahájili jsme práce na tvorbě nových webových stránek Domova 

 
 

 
2. Historie organizace 

 
Historie Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvkové organizace 
(dále v textu jen Domov), se začala psát dne 15. října 1948, kdy byl v budově Zámku 
zřízen Domov odpočinku pro přestárlé sociálního ústavu Přerov, pobočka Pavlovice  
u Přerova. V tu dobu se nastěhovalo do Domova prvních 54 tehdy “svěřenců“, 
postupně počet obyvatel Domova narůstal. Objekt zámku s téměř celým areálem je 
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR a rovněţ se nachází v prostoru ochranného pásma kulturní památky. Zámecký 
areál v Pavlovicích u Přerova byl vybudován na konci 19. století baronem Alfredem 
Skene, stavba byla dokončena v roce 1898. V areálu je nejen budova Zámku, ale 
také neogotický letohrádek, litinový letohrádek, u vstupu do objektu je vstupní brána 
nazývaná „Předzámčí“ a další objekty vybudované v letech 1957 a 1970. 
 
K datu 1. 1. 1957 byl postaven a slavnostně otevřen stávající Domov Marie (původní 
II. oddělení) a 1. 9. 1970 Domov Eliška (původní III. oddělení). V září 1970 bylo 
v Domově důchodců Pavlovice u Přerova (původní název organizace) ubytováno 220 
obyvatel, a to na vícelůţkových pokojích. Organizace byla do roku 2002 řízena 
z Přerova, nejprve Okresním národním výborem v Přerově, posléze Okresním 
ústavem sociálních sluţeb v Přerově a po jeho zániku Okresním úřadem v Přerově. 
Po zániku Okresního úřadu v Přerově byly k datu 1. 1. 2003 předány kompetence  
na Olomoucký kraj, kde je Domov jednou z 33 příspěvkových organizací 
poskytujících sociální sluţby.  
 
Jak je zřejmé z výše uvedených informací, má Domov dlouhou historii, ale zejména 
bohatou na události, které je moţné vysledovat v kronikách Domova, ale také 
v kronikách obce.  
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3. Veřejný závazek 
 
Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních sluţeb seniorům 
se sníţenou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné 
prostředí vedoucí k udrţení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání. 
 
Základním cílem poskytované sluţby je důstojné a plnohodnotné proţití ţivota 
respektující schopnosti a dovednosti uţivatelů sluţeb. Za naplňování základního cíle 
odpovídají všichni zaměstnanci Domova. 
 
 
 

4. Cílová skupina 
 
Cílová skupina: senioři  
Věková skupina: mladší senioři: od 60 let do 80 let 
                            starší senioři: nad 80 let 
 
V Domově poskytujeme sociální pobytové sluţby seniorům se sníţenou 
soběstačností zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby, kterou není moţné zajistit v domácím prostředí. 
 
Sociální sluţba není určena seniorům: 

a) jejichţ zdravotní stav vyţaduje poskytování nepřetrţité péče ve zdravotnickém 
zařízení 

b) s diagnózou infekčního nebo parazitárního onemocnění, kdy můţe být senior 
zdrojem onemocnění 

c) s diagnózou Alzheimerovy demence. Výjimka je moţná pouze v případě, kdy 
je diagnostikována demence a senior je imobilní 

d) s diagnózou nestabilizované duševní nemoci 
e) se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách 
f) pokud nemají přiznaný příspěvek na péči a nejedná se o případy hodné 

zvláštního zřetele, kdy počet těchto uţivatelů není vyšší neţ 10% kapacity 
organizace  

g) jejichţ chování by narušovalo kolektivní souţití. 
 
Domov poskytuje sociální pobytové sluţby seniorům v souladu s platnými právními 
normami a současně s vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny a postupně 
aktualizovány. Procesní kroky vedoucí k zajištění sluţby jsou zpracovány  
v provozních vnitřních předpisech. Základní pravidla pro poskytování pobytové 
sluţby jsou uvedena v Domácím řádu, který je dostupný v písemné podobě všem 
uţivatelům sluţby.  
 
Metody práce s uţivateli sluţeb jsou postupně zapracovávány ve vnitřních 
předpisech organizace. Poskytování sluţby vychází z potřeb a přání uţivatelů sluţby.  
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5. Zásady pro poskytování sociální služby 

 
 
Domov má nastaveny níţe uvedené Zásady pro poskytování sociální sluţby: 

a) respektování svobodné volby uţivatelů při naplňování osobních potřeb a přání 
b) respektování soukromí uţivatelů dle moţností poskytovatele sluţby 
c) individuální pomoc a podpora uţivatelům  
d) podporování nezávislosti uţivatelů na poskytované sociální sluţbě 
e) ochrana práv uţivatele (omezení míry rizika), ale současně respektování 

práva na přirozené riziko vyplývající z osobního rozhodnutí uţivatele 
f) zachovávání lidské důstojnosti uţivatelů 
g) nastavení týmové spolupráce a jednotného přístupu spolu s dalšími odborníky, 

lékaři a terapeuty 
h) zajištění stejné nebo podobné kvality ţivota, která uţivatelům přiblíţí způsob 

ţivota v domácím prostředí 
i) spolupráce s rodinou uţivatele, podpora při vytváření vztahových rámců vně 

i uvnitř Domova 
j) otevřenost sociální sluţby vůči veřejnosti prostřednictvím společenských, 

sportovních i volnočasových aktivit. 
 
 
 

II. Přehled o činnosti organizace 
 

1. Informace o uživatelích služby 
 
Kapacita Domova: 122 lůţek 
Průměrný počet uživatelů: 121,39 
Průměrný věk uživatelů: 81,3 let 
Počet přijatých uživatelů v roce 2010: 31 
Počet propuštěných uživatelů v roce 2010: 1 
Počet zemřelých uživatelů v roce 2010: 31 
 
Počet neuspokojených zájemců o službu k datu 31. 12. 2010: 238 
Většina zájemců o sluţbu má trvalé bydliště v Olomouckém kraji, ţadatelé 
jsou zejména z obcí na Přerovsku. 

 
 

a) počet uživatelů v Domově k 31. 12. 2010 : 

muţi 37 

ţeny 84 
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b) věková struktura uživatelů k 31. 12. 2010: 

27 aţ 65 let 10 

66 aţ 75 let 21 

76 aţ 85 let 44 

86 aţ 95 let 44 

nad 95 let 2 

 

 

 
 
 

c) typy pokojů: 

jednolůţkové pokoje 18 

dvoulůţkové pokoje 52 

 

84

37

Pohlaví uživatelů

Ženy

Muži

10

21

44

44

2

Věk uživatelů

27 - 65 let

66 - 75 let

76 - 85 let

86 - 95 let

96 a více let
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d) úhrada za pobyt a stravu: 

Domov Domov Zámek Domov Eliška a Marie 

Typ 
pokoje 

jednolůţkový dvoulůţkový jednolůţkový dvoulůţkový 

kategorie   A B C A B 

ubytování 
za 1 den 

146 135 175 170 165 160 155 

strava za 
1 den 

150 150 150 150 150 150 150 

ubytování 
a strava 
za 1 den 
celkem 

296 285 325 320 315 310 305 

 

Podle § 73 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších 
předpisů, musí uţivateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato 
skutečnost je zohledněna a stanovená úhrada je sníţena u těch uţivatelů, u kterých 
by tato podmínka nebyla splněna. 

 

 

e) mobilita uživatelů k 31. 12. 2010: 

trvale upoutaní na lůţko 30 

mobilní 49 

mobilní za pomoci druhé osoby nebo 

prostřednictvím kompenzačních pomůcek 
42 

 
 

18

52

Pokoje

jednolůžkový

dvoulůžkový
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f) počet uživatelů s přiznaným příspěvkem na péči k 31. 12. 2010: 

I. stupeň 38 

II.stupeň 27 

III.stupeň 28 

IV.stupeň 21 

bez příspěvku 7 

 

 

 

 

V hospodaření našeho Domova hrají příjmy z příspěvků na péči velmi důleţitou roli. 

 

30

49

42

Mobilita uživatelů

trvale upoutáni na lůžko

mobilní

mobilní za pomoci

38

27

28

21

7

Přiznaný příspěvek na péči

I.stupeň

II.stupeň

III.stupeň

IV.stupeň

bez PnP
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g) úhrady uživatelů k 31. 12. 2010: 

plná 34 

plná včetně doplatku příbuzných 1 

sníţená s neuhrazenou částí 86 

 

 

 

h) obložnost lůžek za rok 2010 

 
Průměrná obloţnost za rok 2010: 99,50% 

 

i) volnočasové aktivity v roce 2010: 
 
Pro uţivatele Domova je připravován po celý rok bohatý společensko-kulturní 
program a sportovní aktivity, který vyuţívají dle svých moţností a zájmu. 
Volnočasovými aktivitami podporujeme duševní a tělesné schopnosti 

34

186

Úhrady uživatelů

plná

plná včetně doplatku 
příbuzných

snížená s neuhrazenou 
částí
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uţivatelů. Uţivatelům upoutaným na lůţko je poskytována individuální terapie. 
Nabízené aktivity jsou uzpůsobeny jejich schopnostem a zdravotnímu stavu. 

 

Pravidelné volnočasové aktivity: 

 Filmová odpoledne 

 Tvořivá dílna (ruční práce, výtvarné práce) 

 Pečení, vaření 

 Klub společenských her 

 Čtení na pokračování 

 Muzikoterapie 

 Canisterapie 

 Sportovní dopoledne 

 Trénování paměti 

 Půjčování knih 

 Poslechové pořady 

 Kondiční cvičení 

 Procvičování jemné motoriky 

 Keramická dílna 

 Duchovní setkání 

 Mše svatá 

Akce konané v průběhu roku 2010 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 
2. Základní informace o hospodaření 

 

Výnosy roku 2010 celkem: 42 353 tis. Kč 

Náklady roku 2010 celkem: 42 154 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek: 199 tis. Kč 

 
Podrobnější členění výnosů a nákladů (v tis. Kč) 
 

Celkové výnosy roku 2010                                                       42 353 
z toho: 
příjmy od uţivatelů 
úhrady od zdravotních pojišťoven 
příspěvek na péči 
ostatní výnosy a zúčtování fondů 
dotace MPSV 
příspěvek na provoz (Olomoucký kraj) 
příspěvek na odpisy (Olomoucký kraj) 
dotace Úřad práce v Přerově 

 
11 727 

                                                                 322 
8 561  

457  
15 763 
4 805 

      361  
357  
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Celkové náklady roku 2010                                                       42 154 
z toho: 
spotřeba materiálu 
spotřeba energií 
opravy a udrţování 
cestovné 
náklady na reprezentaci 
sluţby 
mzdy – platy zaměstnanců 
mzdy – ostatní osobní náklady 
sociální a zdravotní pojištění 
jiné sociální náklady 
daně a poplatky 
tvorba FKSP 
ostatní náklady 
odpisy 

       
7 067 
2 563 

963 
28 
10 

1646 
21 462 

115  
7304  

51 
7  

429  
148  
361 

 

Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč) 
 

Celková aktiva                                                            
1.1.2010                                              11 597                                                     

 
31.12.2010                                          12 119 

Stálá aktiva                                           6 409  

z toho                                                    
kulturní předměty                                       10                               
stavby                                                       421        
samostatné movité věci a soubory        5 978  
    
Oběžná aktiva                                      5 188 
zásoby                                                      557 
krátkodobé pohledávky                            291                         
finanční majetek                                    4 340 

                                                             6 698  

                                                             
                                                                   10                                                              
                                                                 416                                  
                                                              6 272 
 
                                                              5 421   
                                                                 479 
                                                                 263                                                                         
                                                              4 679 

 
Dlouhodobý hmotný majetek, stavby a pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města 
Přerova. Majetkem zřizovatele je budova márnice včetně pozemku pod márnicí. 
 

Celková pasiva                                                                
1.1.2010                                              11 597 

 
31.12.2010                                          12 119 

z toho 
jmění účetní jednotky                            6 695 
dotace na poříz.dlouhodob.maj. 
fond odměn                                                23                                       
fond kultur. a sociálních potřeb                260 
fond rezervní ze zlepšeného VH                15                         
fond rezervní z ostatních titulů                     1 
fond investiční                                            11                                                                                                                                                                            
výsledek hospodaření                              141                                                  
závazky dodavatelé                                 189 
závazky vůči zaměstnancům                1 800 
závazky SP, ZP                                     1 069 
jiné přímé daně                                        294                                                                                
jiné daně a poplatky                                    6                                                                                  
ostatní krátkodobé závazky                  1 093                                             

 
                                                              6 338 
                                                                 643 
                                                                   23              
                                                                 254 
                                                                 156 
                                                                   77 

                                                       101              
                                                       199 
                                                       187 

                                                          1 590 
                                                             928 

                                                        235 
                                                           6  

                                                1 382 
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Hospodaření s fondy 
 
FKSP - prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb byly čerpány v souladu 

s rozpočtem, který schválil ředitel Domova a zástupci odborů. Příjem do FKSP byl 
tvořen zákonným odvodem v závislosti na mzdách a splátkami poskytnutých půjček 
zaměstnancům. 
 
Fond odměn - v průběhu roku 2010 nebyl navýšen, celkový stav finančních 
prostředků tohoto fondu odpovídá stavu k datu 31. 12. 2009. 
 
Rezervní fond  - v roce 2010 byl posílen o schválený příděl ze zlepšeného VH  

za rok 2009 ve výši 140.909,93 Kč a dále o finanční sponzorské dary v celkové výši 
84.400,- Kč. Čerpán byl v hodnotě 8.476,-Kč na zajištění volnočasových aktivit  
a květinových darů uţivatelům, v souladu se zněním sponzorských smluv.  
 
Investiční fond  - zvýšen v průběhu roku 2010 o odpisy ve výši 361.114,20 Kč 
a účelovou investiční dotací zřizovatele na nákup investic ve výši 648.260,- Kč. 
Čerpání proběhlo po předběţném souhlasu zřizovatele. Odvod z příspěvku na 
odpisy zřizovateli byl stanoven ve výši 271.335,- Kč, tato částka byla ve stanoveném 
termínu i odvedena. Finanční prostředky přidělené investiční dotace byly pouţity na 
nákup uţitkového vozu Ford Transit Kombi, určeného pro přepravu uţivatelů 
Domova a pro potřeby organizace. 
 

 
 

3. Zdravotní péče a rehabilitace 
 

Uţivatelé sluţby jsou registrováni u praktického lékaře v Pavlovicích u Přerova, který 
poskytuje lékařskou péči v pracovní dny přímo v ordinaci v objektu Domova 
a odpovídá za zdravotní péči. V případě neodkladné zdravotní péče je uţivatelům 
sluţby k dispozici osobně nebo na telefonu. 
 
Ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 15 zdravotních sester a 26 
pracovnic přímé péče, které pracují v nepřetrţitém i denním provozu.  

 

Rehabilitační péče byla v 1. pololetí 2010 zajištěna 4 x týdně na základě smlouvy 
o zajištění rehabilitace. Od 1. 10. 2010 jsme přijali do trvalého pracovního poměru 
fyzioterapeutku. Současně také zdravotní sestry na základě doporučení zajišťují 
skupinové léčebné tělesné cvičení, ale také individuální cvičení s nácvikem 
sebeobsluhy. 
 
 
 

4. Provozní činnost 
 

Domov je provozován v objektech, které jsou v majetku Statutárního města Přerova, 
pouze 1 objekt (márnice) je v majetku Olomouckého kraje. Dva objekty (Zámek, 
Předzámčí) jsou zapsány na seznamu kulturních památek. Objekty, které jsou 
vyuţívány pro poskytování sluţby, jsou bezbariérově upraveny. Prostorové podmínky 
pro poskytování sluţby v areálu – ve smyslu velikosti prostor pro uţívání - jsou 
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nadstandardní. Potřebné úpravy objektů pro poskytování sluţby byly postupně 
zajišťovány ze strany vlastníka objektu, statutárního města Přerova. V současné 
době zbývá upravit pokoje v budově Zámku pro kvalitnější bydlení: ve 14 pokojích 
vybudování umyvadel včetně potřebné kanalizace, sníţení vysokých stropů 
a v celém objektu oprava elektroinstalace. 
Uţivatelé mají k dispozici také soukromé sluţby: kantýnu, kadeřnictví, holičství, 
pedikúru. 
 

  
a) opravy a údržba v Domově 

 

Zaměstnanci úseku správy zajišťují průběţnou opravu a údrţbu budov, zahrady, 
kotelen, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového a strojního parku.  
 
Opravy a údrţba v roce 2010: 
 
Eliška a Marie – malování pokojů a chodeb, nátěry zábradlí, obloţení stěn, 

digitalizace, zřízení nové kanceláře pro vedoucí zdravotního úseku a nové ordinace 
lékaře, nové osvětlení chodby v přízemí Elišky, zřízení místnosti pro rehabilitaci, 
vybudování kuchyněk pro uţivatele, vybudování nového mycího centra. 
Zámek – vytvoření odpočinkového koutku v zaměstnanecké jídelně, vybudování 

kuchyňky pro uţivatele, digitalizace, úprava nájezdů, zpřístupnění zámecké 
knihovny, oprava venkovního posezení (nástřik fasády, zakoupení zahradního 
nábytku). 
Předzámčí – oprava venkovní fasády, nátěr oken, malování, zřízení galerie. 

 
Statutární město Přerov se podílí na opravách budov a řeší havarijní situace. V  roce 
2010 se uskutečnila částečná výměna oken v budově Eliška a Marie, sanace zdiva 
ve sklepě na Zámku, nátěr střechy budovy Eliška a Marie. 
   
V rámci vlastní běţné údrţby byly prováděny úpravy travnatých ploch celého objektu 
parku a sadu, údrţba zpevněných ploch, běţné opravy elektrického zařízení, 
evidence a kontrola elektrických spotřebičů uţivatelů, dále opravy nábytku, výroby 
poliček na pokoje, drobné opravy zednického charakteru, aj. Plánovaná oprava 
objektu Zámek byla z finančních důvodů odloţena. 
 
 
 

b) odpadové hospodářství v Domově 
 

Odvoz a likvidaci vzniklých odpadů související s provozem Domova zajišťujeme 
smluvně prostřednictvím odborných firem. 
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Přehled o množství vyprodukovaného odpadu 

plastové obaly              1,172 t 

skleněné obaly              0,706 t 

komunální odpad            16,220 t 

nebezpečný odpad              4,670 t 

tuky a oleje (kuchyň)              0,600 t 

zářivky              0,012 t 

papírové a lepenkové obaly              0,400 t 

objemný odpad            14,670 t 

   
        

c) péče o areál Domova - zahrada a park 
 

Pracovníci úseku správy (zahradnice a údrţbáři) v rámci běţné provozní údrţby 
pečují o park a ovocný sad s rozlohou cca 6 ha, kde zajišťují potřebné sezónní práce: 
ošetřování stromů, česání ovoce a kultivaci zahrady. Ovocné i zeleninové výpěstky 
jsou vyuţívány a zpracovány v kuchyni Domova.  
 
 

d) úklid a praní prádla v Domově 

 
Úklid a praní osobního i loţního prádla je prováděno v souladu s Provozním řádem, 
schváleným KHS Olomouckého kraje, který upravuje podmínky předcházení vzniku 
a šíření infekčních onemocnění a upravuje hygienické poţadavky na provoz 
v Domově.  
 
 

e) zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce v Domově 
 

V souladu s platnými právními předpisy jsou zajištěna pravidelná školení 
zaměstnanců v oblasti PO a BOZP, současně jsou zajištěna školení referenčních 
řidičů. Prostřednictvím smluvního vztahu jsou prováděny všechny revize a prohlídky 
elektrozařízení, plynoinstalace, plynové kotelny, kuchyně, zdravotnických přístrojů, 
zabezpečovacího zařízení, komínů, elektronářadí, ale také elektrospotřebičů 
uţivatelů. Usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/42/57/2010 ze dne 18. 6. 2010 
bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí pro 
příspěvkové organizace v sociální oblasti s Vzdělávacím institutem spol. s r.o. 
Prostějov. 
 

 
f) stravování v Domově 

 
Domov má vlastní stravovací provoz. Uţivatelům je poskytováno celodenní 
stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večeře. Stravovací 
provoz má zpracován systém kritických bodů, HACCP. Systém je zaměřen na 
klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího provozu. Audit a metodické 
vedení HACCP je zajištěno prostřednictvím odborné firmy. Na stravovacím úseku 
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se uskutečnily změny ve smyslu rozšíření jídelníčků a zpracování nových norem pro 
vaření a pečení. 
 
 

5. Kontrolní systém v organizaci 
 

Vnitřní kontrolní systém v organizaci je nastaven ve vnitřních řádech, směrnicích 
a příkazech. Finanční kontrola je zapracována zejména ve Směrnici o finanční 
kontrole, která je součástí finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými 
prostředky.  
 
Cílem finanční kontroly v organizaci je zajištění ochrany veřejných finančních 
prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným 
zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním 
nakládáním s veřejnými finančními prostředky nebo trestnou činností. 
 
Interní audit je nahrazen veřejnosprávní kontrolou zřizovatele příspěvkové 
organizace, která je zajištěna prostřednictvím Oddělení kontroly Kanceláře ředitele 
Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
 
V průběhu roku byly v našem Domově provedeny tyto kontroly: 
 finanční audit přidělené a čerpané dotace MPSV, prováděný auditorskou 

firmou FinAudit s.r.o 
 kontrola KHS Olomouckého kraje 
 audit HACCP  
 kontrola činnosti zaměřená na standardy kvality č. 2, č. 5, č. 9 a č. 10, 

provedená zřizovatelem 
 kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, 

provedená OSZ SP ČR 
 roční prověrka bezpečnosti práce a poţární ochrany, provedená Vzdělávacím 

institutem spol. s r.o. 
 
V průběhu roku 2010 při provádění kontrol nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky 
a pochybení. Účtování bylo prováděno v  souladu se zákonem a směrnicí 
organizace, nedostatky v provádění finančních operací nebyly shledány.  
 

 

III. Přehled o zaměstnancích 

 

1. Organizační struktura 

Domov je poskytovatelem sociálních sluţeb pro 122 uţivatelů sluţeb. Pracovní týmy 
jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové sluţby, organizace má 
stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních 
pozicích. Kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v pracovních náplních 
zaměstnanců.  
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Domov je řízen ředitelkou, která řídí organizaci prostřednictvím vedoucích úseků: 
správy, ekonomického, stravovacího, zdravotního a sociálního. Vedoucí zaměstnanci 
řídí činnost svého úseku, jsou zodpovědni za plnění úkolů a povinností svých 
podřízených zaměstnanců. Odpovídají za kvalitu práce podřízených zaměstnanců, 
dodrţování a vyuţívání pracovní doby, rozpis sluţeb tak, aby byl zajištěn plynulý 
provoz.  
 
Ředitelka organizace Mgr. Eva Machová poţádala zřizovatele o dlouhodobé uvolnění 
z pozice ředitelky zařízení po dobu výkonu veřejné fuknce. K datu 10. 11. 2010 byla 
vedením organizace pověřena Mgr. Radana Hlobilová, zástupkyně ředitele 
a současně vedoucí sociálního úseku. 
    

a)   ředitelka organizace: je statutárním orgánem příspěvkové organizace 

jmenovaná Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje  
za celkovou činnost a hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího 
organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

b)     úsek správy: celkem 10 úvazků 

 správce, vedoucí úseku - 1 úvazek 
 pradleny – 2 úvazky  
 švadlena – 1 úvazek  
 údrţbáři – 4 úvazky 
 zahradnice – 2 úvazky 

c)     úsek ekonomický: celkem 4 úvazky 

 ekonomka, vedoucí úseku – 1 úvazek 
 hospodářka – 1 úvazek  
 účetní – 1 úvazek 
 mzdová účetní a personalistka – 1 úvazek 

d)     úsek stravovací: celkem 7 úvazků 
 vedoucí úseku – 1 úvazek 
 kuchařky – 4 úvazky  
 pomocné kuchařky – 2 úvazky 

e)     úsek zdravotní: celkem 53 úvazků 
Domov Zámek, Eliška, Marie 
 vedoucí zdravotního úseku, vedoucí Domova Zámek – 1 úvazek 
 úsekové sestry, vedoucí Domovů Marie a Eliška – 2 úvazky 
 fyzioterapeutka – 1 úvazek 
 zdravotní sestry – 12 úvazků 
 pracovnice v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče – 26 úvazků 
 uklízečky – 11 úvazků  

f)       úsek sociální: celkem 7 úvazků 
 vedoucí úseku sociálního – 1 úvazek 
 sociální pracovnice – 2 úvazky  
 pracovníci v sociálních sluţbách vykonávající základní nepedagogickou 

činnost – 4 úvazky 
 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010: 81(včetně zástupů za dlouhodobé PN) 
 
Mimo tento počet evidujeme: 
 1 pracovní pozice (ředitelka organizace) je uvolněna pro výkon veřejné funkce 
 4 pracovnice jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené 
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2. Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2010: 

 

Věková struktura zaměstnanců 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 1 1 1,2 

21 aţ 30 let 0 4 4 5,0 

31 aţ 40 let 1 19 20 24,7 

41 aţ 50 let 0 21 21 25,9 

51 aţ 60 let 4 30 34 42,0 

61 a více 0 1 1 1,2 

 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, ţe největší skupinou zaměstnanců jsou 
zaměstnanci starší 51 let. Jedná se zejména o zaměstnance pracující v organizaci 
dlouhodobě. 
 

 

1

4

20

21

34

1

Věková struktura zaměstnanců

do 20 let

21 až 30 let

31 až 40 let

41 až 50 let

51 až 60 let

nad 60 let

76

5

Struktura zaměstnanců podle pohlaví

ženy

muži
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3. Struktura zaměstnanců podle vzdělání k 31. 12. 2010: 
 
 

Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

dosažené vzdělání muži ženy celkem % 

základní 0 3 3 3,7 

SO vyučení 4 40 44 54,3 

SO s maturitou 0 9 9 11,1 

úplné stř. odborné 1 20 21 26 

vyšší odborné 0 1 1 1,2 

vysokoškolské 0 3 3 3,7 

 
 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, ţe nejvíce zastoupenou skupinou jsou 
zaměstnanci se středním odborným vzděláním. Jedná se zejména o pracovníky 
s výučním listem. 
 
 

4. Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru 
 

V průběhu roku 2010 bylo uzavřeno 10 nových pracovních poměrů, z toho 1 pracovní 
poměr na veřejně prospěšné práce prostřednictvím Úřadu práce v Přerově. 
Ukončeno bylo 5 pracovních poměrů. 

Čtyřem zaměstnancům, kteří v Domově vykonávají veřejně prospěšné práce, 
vypršela k 30. 6. 2010 platnost pracovní smlouvy. Od 1. 8. 2010 byly uzavřeny s 
těmito zaměstnanci nové pracovní smlouvy.  

Zaměstnali jsme 16 brigádníků, kteří v Domově v letních měsících vypomáhali. 
 
V průběhu roku jsme umoţnili studentům středních, vyšších odborných a vysokých 
škol vykonat v našem Domově odbornou praxi. 
 

3

44
9

21

1

3

Struktura zaměstnanců podle vzdělání

základní

SOU bez maturity

SOU s maturitou

úplné střední odborné

vyšší odborné

vysokoškolské
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5. Délka trvání pracovního poměru u organizace 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 
 počet % 

0 - 5 let 19 23,5 

6 -10 let 10 12,3 

11 - 15 let 15 18,5 

16 - 20 let 26 32,1 

nad 20 let 11 13,6 

 
 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, ţe nejvíce zastoupenou skupinou zaměstnanců 
jsou zaměstnanci pracující v organizaci 16 aţ 20 let. Nejmenší skupinou jsou 
zaměstnanci, jejichţ pracovní poměr trvá od 6 do 10 let. 

 
 

6. Průměrný plat v organizaci 

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2010 činil 22 090,- Kč. 
 
Průměrný plat je ovlivněn zejména potřebou zajistit nepřetrţitý provoz a současně 
věkem zaměstnanců. 

 

7. Pracovní neschopnosti 

V roce 2010 bylo z řad zaměstnanců hlášeno 27 případů pracovní neschopnosti 
(1953 kalendářních dnů), z toho dva pracovní úrazy (148 kalendářních dnů) a jeden 
nepracovní úraz (276 kalendářních dnů). 

Celková nemocnost v Domově činila 6,6 %. 

19
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26

11

Délka pracovního poměru

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let



23 

 

8. Vzdělávání zaměstnanců  

Vzdělávání zaměstnanců bylo v průběhu roku zaměřeno zejména na rozšíření 
znalostí a dovedností všech pracovních pozic. Jednalo se zejména o zajištění: 
 

 externí týmové supervize (PhDr. Gebauerová, Mgr. Haicl, PhDr. Bryks) 

 seminářů o nových informacích a dovednostech v oblasti sociálních sluţeb 

 kurzu Individuálního plánování (Mgr. Haiclová) 

 účasti na Gerontologických dnech v Ostravě 

 odborných stáţí v Domově pro seniory Tovačov a Domově pro seniory Přerov 

 seminářů zaměřených na klíčové faktory ovlivňující bezpečnost stravovacího 
provozu HACCP 

 seminářů zaměřených na ekonomickou a personální problematiku 

 seminářů zaměřených na zajištění provozu kotelen, správy Domova 

 seminářů zaměřených do oblasti zdravotní. 
 
Při vzdělávání zaměstnanců je kladen hlavní důraz na standardy kvality v sociálních 
sluţbách. Vedoucí zaměstnanci zpracovávají na svých úsecích plány vzdělávání.  

 
 
 

IV.  Závěr 
 
Je nám známo, ţe rozvoj kvality sociálních sluţeb je dlouhodobý a prakticky nikdy 
nekončící proces, který je potřeba uskutečňovat v postupných krocích. Zaměstnanci 
Domova mají z tohoto důvodu před sebou mnoho úkolů, které je potřeba vysvětlit  
a posléze plnit.  
 
O spokojenosti s poskytováním sociální sluţby získáváme zpětnou vazbu 
z pravidelného zpracovávání dotazníků spokojenosti a z osobních návštěv 
a referencí rodinných příslušníků uţivatelů. Výsledky těchto zjištění nám pomáhají 
naplňovat poţadavky a přání uţivatelů sluţby. 
 
Velký dík patří všem dárcům a sponzorům, bez jejichţ štědrosti a laskavosti se naše 
činnost rozhodně neobejde. Díky jejich finančnímu přispění jsme mohli realizovat 
některé společenské a kulturní akce pro uţivatele a rozšířit nabídku volnočasových 
aktivit. Část finančních prostředků jsme pouţili k zakoupení květinových darů pro 
významná jubilea našich uţivatelů.  

Přehled darů nabytých v roce 2010 je uveden v příloze č. 2. 

Cílem poskytované sluţby a činnosti zaměstnanců je zabezpečit uţivatelům vysokou 
úroveň kvality poskytovaných sluţeb. Naší snahou je poskytovat individuální péči 
a vytvářet v Domově podmínky přirozeného domácího prostředí. Zaměstnanci svou 
náročnou práci vykonávají s nasazením a nadšením, za to jim patří upřímné 
poděkování. 

 

                                                 Mgr. Radana Hlobilová, pověřena vedením organizace 
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Příloha č. 1 

Volnočasové aktivity v Domově 

 

Leden 

 Promítali jsme záznamy ze společenských akcí z předešlého roku. 

 

Únor  

 O Číně nám vyprávěla paní Emílie Vaško. Vyprávění doprovázela promítáním 
videa a ukázkou fotografií.  

 Domovem prošel průvod krásných masek v čele s medvědem a  
na tvářích uţivatelů vykouzlil úsměv. Po celou dobu hrál na harmoniku pan 
Školoud, uţivatelé si s maskami společně zazpívali i zatancovali.  

 

 

 

Březen  

 Při besedě na téma „Co jsme četli, kdyţ jsme byli malí“ se sešli milovníci 
dobré knihy.  

 Čekání na příchod jara jsme si zpestřili kvízovým dopolednem o pěkné ceny. 
 Spolu s dětmi z místní základní školy jsme v parku ozdobili velikonočními 

vajíčky několik keřů. 
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Duben  

 O Mexiku nám vyprávěla paní Emílie Vaško se svým manţelem. Vyprávění 
doprovázeli promítáním videa a ukázkou fotografií.  

 Přijali jsme pozvání na pomlázkovou zábavu do Domova pro seniory Radkova 
Lhota.  
 

 

 

Květen 

 Uţivatelé za pomoci pracovníků údrţby stavěli májku a zdobili ji krepovými 
pentlemi. 
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 Úctu ţenám a matkám vyjádřili při svém vystoupení děti z MŠ a ZŠ Pavlovice 
u Přerova. 

 Přivítali jsme uţivatelky Domova Větrný mlýn Skalička s pásmem písniček 
a básniček. 

 Ve spolupráci s místní knihovnou jsme u příleţitosti dvoustého výročí narození 
spisovatele Karla Hynka Máchy četli lyrickoepickou skladbu Máj. 

 Kácení májky. O zábavu se postarala paní Eliška Bolcková a skupina seniorek 
z Týna nad Bečvou. 

 

Červen  

 Instalace výstavy „Mezi námi“ na Floře Olomouc a následná návštěva této 
výstavy. 

 Přijali jsme pozvání na turnaj ve hře Pétanque z Domova seniorů Hranice.  
 Navštívili jsme přehlídku dechových hudeb s názvem „Hudební Pavlovice“. 
 Pod záštitou primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha proběhla v našem 

Domově sportovní olympiáda. Pozvání přijali zástupci z osmi domovů. 
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Červenec  

 Návštěva poutního místa Svatý Hostýn (bohosluţba). 

 

Srpen 

 Vystoupení tanečního orchestru Leopardi v zámeckém parku.  
 Návštěva poutního místa Svatý Hostýn (bohosluţba). 
 V zámeckém parku se konala mše svatá, kterou slouţil vojenský kaplan Mgr. 

Kníchal. Také nám vyprávěl o duchovní sluţbě v armádě a o ţivotě 
v Afgánistánu.  

 V Domově se konal turnaj v kuţelkách o zajímavé ceny. 
 Účastnili jsme se VII. ročníku soutěţe ve hře Pétanque v Domově pro seniory 

Tovačov. 
 Přijali jsme pozvání na sportovní olympiádu do Domova seniorů POHODA 

Chválkovice. 
 „Cukrárna v Galerii“. Krásné odpoledne nám připravili zaměstnanci Domova. 

K poslechu hrál na harmoniku pan Zedek. 
 S létem jsme se rozloučili u táboráku s paní Večeřovou a její harmonikou. 

 

 

 

Září 

 Hodové slavnosti v našem domově, vystoupení tanečního orchestru Leopardi. 
Uţivatelé si prohlédli Pavlovice z vláčku Tučolíno. 

 Přijali jsme pozvání na sportovní olympiádu do Domova pro seniory Radkova 
Lhota a na sportovní turnaj v kroketu v Domově pro seniory Přerov. 

 Výstava výtvarných prací pod názvem „Barvy ţivota“ v galerii M+M 
v Hranicích. 

 Procházka přerovským městským parkem Michalov.  
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Říjen  

 Klání ve stolní hře „Člověče, nezlob se“. 
 

 

 

 Oslava výročí vzniku Domova, slavnostní oběd, k poslechu a tanci hrál na 
harmoniku pan Školoud.  

 Výstava ručních prací v KD Pavlovice u Přerova pořádaná ve spolupráci 
s DDŠ Veselíčko a Centrem pro rodinu Ráj. Výstavu navštívili nejen uţivatelé 
Domova, ale i děti ze školy, občané Pavlovic a okolních obcí. 

 

Listopad 

 Památka zesnulých – naši uţivatelé navštívili hřbitov v Přerově, Troubkách, 
Horní Moštěnici, Říkovicích, Dolním Újezdě a Pavlovicích u Přerova. 

 Turnaj v šipkách a ve hře „Člověče, nezlob se“. 
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Prosinec 

 Za tónů koled se uţivatelky Domova pustily do pečení vánočního cukroví 
a zdobení perníčků. 

 V Domově se konala mikulášská nadílka. 
 

 

 

 Kulturní vystoupení uţivatelek Větrného Mlýna Skalička. 
 Návštěva chlapců z DDŠ Veselíčko za doprovodu Mgr. Lukášové.  
 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Pavlovice u Přerova, zpívání koled. 
 Zazpívat koledy, písničky a přednést básničky přišly děti z MŠ.  
 Všemi chodbami našeho Domova se nesly zvuky houslí hrajících krásné 

koledy. Na housle hrály, tak jako kaţdý rok, paní Alena Holčáková se svou 
dcerou Markétou.   
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Příloha č. 2 

Poskytnuté dary 

 

Finanční dary: 

Mgr. Jana Chmelařová, Přerov            2 400,00 Kč  

Josefa Pekná, Pavlovice u Přerova          20 000,00 Kč  

Obec Černotín             5 000,00 Kč  

Obec Bochoř             4 000,00 Kč  

Obec Oplocany             1 000,00 Kč  

Obec Hradčany             5 000,00 Kč  

Obec Radslavice             2 000,00 Kč  

Obec Hlinsko           10 000,00 Kč  

Obec Týn nad Bečvou             1 000,00 Kč  

Obec Měrovice nad Hanou             5 000,00 Kč  

Obec Horní Moštěnice             7 000,00 Kč  

Obec Ţelatovice             3 000,00 Kč  

Obec Říkovice             4 000,00 Kč  

Obec Troubky             5 000,00 Kč  

Montáţe Engineering s.r.o.          10 000,00 Kč  

 

Nefinanční dary: 

UNTRACO, v.o.s. (zdravotnické pomůcky)          23 797,00 Kč  

MARTEK MEDICAL a.s. (odborný seminář)          15 600,00 Kč  

 

Věcné dary: 

STP v ČR o.s., pracoviště Přerov (elektrický skútr)                        -   Kč  

Obec Pavlovice u Přerova (výzdoba společ. místnosti)            1 500,00 Kč  

Zeltr spol. s r.o. (občerstvení na setkání ředitelů APSS)               265,00 Kč  

Mader a synové s.r.o. (občerstvení na akci pro uţivatele)            1 019,89 Kč  

Zeltr spol. s r.o. (občerstvení na sportovní olympiádu)               791,00 Kč  

 


