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I. Základní údaje o organizaci 

 

název poskytovatele Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, 
příspěvková organizace  

statutární zástupce Mgr. Eva Machová, ředitelka 

sídlo Pavlovice u Přerova, č. p. 95, PSČ 751 12 

IČ 619 85 864 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,  
IČ 60609460 

datum vzniku  1. 1. 2003 

hlavní účel zřízení 
organizace 

poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

předmět činnosti základním předmětem činnosti organizace je 
poskytování sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

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

kapacita, počet lůžek 122 

zápis v Obchodním 
rejstříku 

oddíl Pr, vložka 736 
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě 

bankovní spojení č. ú.  27125831/0100 Komerční banka v Přerově 

Tel.,fax 581 701 955/ 581 701 940 

adresa pro dálkový 
přístup 

eva.machova@ddpavlovice.cz 

webové stránky 
organizace 

www.ddpavlovice.cz 
 

 
 

1. Ohlédnutí za uplynulým rokem 2009 
 
V roce 2009 došlo k řadě změn v organizaci, dále však uvádíme pouze změny, které 
významně ovlivnily činnost organizace. První významnou změnou byla změna  
na pozici statutárního zástupce. Po odchodu, dlouholetého ředitele organizace  
do starobního důchodu, pana Antonína Václavíka, nastoupila k datu 1. 4. 2009  
na uvedenou pozici statutárního zástupce organizace Mgr. Eva Machová, a to 
v souladu s usnesením Rady Olomoucké kraje UR/7/31/2009 ze dne 2. března 2009.  
 
V průběhu roku došlo ke třem změnám v registraci služby: k datu 1. září 2009 došlo 
ke snížení kapacity zařízení ze 163 na 122 lůžek, k datu 2. listopadu k dalším dvěma 
změnám, a to změně věkové struktury cílové skupiny, kdy došlo k vyjmutí cílové 
skupiny dospělí ve věku 27 až 64 let a byla upravena cílová skupina na mladší 
seniory ve věku 60 až 80 let a starší senioři 80 let a více, a dále ke změně názvu 
organizace z původního názvu Domov důchodců Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace, na Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace. Změny v registraci byly provedeny po projednání se zřizovatelem 
organizace, Olomouckým krajem. Důvodem bylo nejen nastavení vyšší kvality služby 

mailto:eva.machova@ddpavlovice.cz
http://www.ddpavlovice.cz/
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ve smyslu ubytování, kdy snížením kapacity došlo postupně ke zrušení 
vícelůžkových pokojů, ale také úpravou cílové skupiny uživatelů, kdy poskytujeme 
pobytové služby Domovy pro seniory (dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v znění pozdějších předpisů) žadatelům starším 60 let. Změna názvu byla 
navržena a odsouhlasena nejen uživateli služeb, zaměstnanci organizace, ale také 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Při změně názvu jsme vycházeli z historie: 
objekt Zámku nechal postavit průmyslník a šlechtic Alfred Skene pro svou rodinu a 
od roku 1898 do roku 1946 také rodina celý areál obývala. 

 
Další změny se dotýkají provozu: došlo ke změně organizační struktury v organizaci, 
snížení počtu zaměstnanců, dále nastavení nových procesních kroků vedoucích 
k zajištění předmětu činnosti organizace, promítajících se postupně také do nových 
vnitřních předpisů. V posledním čtvrtletí roku jsme začali s přípravou metodik pro 
naplňování standardů kvality sociálních služeb. 
 
V průběhu celého roku jsme poskytovali pobytové sociální služby dle nastavených 
pravidel a současně v souladu se zákonem o sociálních službách, nabízeli 
uživatelům volnočasové aktivity dle možností organizace, pokračovali jsme 
v běžných činnostech, které jsou ověřeny dobrou praxí v organizaci. Uživatelé měli 
k dispozici také další soukromé služby: kantýnu, kadeřnictví, holičství, pedikúru.  
 

 
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 rovněž 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 vícelůžkových pokojích. Organizace byla do roku 2002 řízena 
z Přerova, nejprve Okresním národním výborem v Přerově, posléze Okresním 
ústavem sociálních služeb 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 služby.  
 
Jak je zřejmé z výše uvedených informací, má Domov dlouhou historii, ale zejména 
bohatou na události, které je možné vysledovat v kronikách Domova, ale také 
v kronikách obce. V současné době se snažíme o začlenění Domova do obce 
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Pavlovice u Přerova zejména prostřednictvím aktivit pro uživatele služeb, ale také 
znovuotevřením areálu pro obyvatele obce a návštěvy.   
 
 

3. Veřejný závazek 
 
Posláním Domova je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb seniorům se 
sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc, důstojné a bezpečné 
prostředí vedoucí k udržení soběstačnosti při naplňování jejich potřeb a přání. 
 
 

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 služby seniorům se sníženou 
soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby, kterou není možné zajistit v domácím prostředí. 
 
Sociální služba není určena seniorům: 

a) jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování nepřetržité péče ve zdravotnickém 
zařízení 

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

c) s diagnózou Alzheimerovy demence. Výjimka je možná 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 uživatelů není vyšší než 10% kapacity 
organizace  

g) jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití. 
 
Domov poskytuje sociální pobytové služby seniorům v souladu s platnými právními 
normami a současně s vnitřními předpisy, které jsou vytvořeny a postupně 
aktualizovány. Procesní kroky vedoucí k zajištění služby jsou zpracovány  
v provozních vnitřních předpisech. Základní pravidla pro poskytování pobytové 
služby jsou uvedena v Domácím řádu, který je dostupný v písemné podobě všem 
uživatelům služby.  
 
Metody práce s uživateli služeb jsou postupně zapracovávány ve vnitřních 
předpisech organizace. Poskytování služby vychází z potřeb a přání uživatelů služby.  
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5. Plán rozvoje – cíle služby 
 
Základním cílem poskytované služby je důstojné a plnohodnotné prožití života 
respektující schopnosti a dovednosti uživatelů služeb. Za naplňování základního cíle 
odpovídají všichni zaměstnanci Domova. 
 
Diskuse o tom, jaký by měl být obraz budoucnosti Domova, je základem úspěšného 
rozvoje. Vize bez akce je jen snem, proto jsou vize také součástí krátkodobých cílů 
Domova. Oproti poslání organizace vize vyjadřuje naši představu žádoucího cílového 
stavu, tj. jak by měla naše služba vypadat (představu zaměstnanců i uživatelů 
služby). 
 
Vize organizace 

 
Vytvořit strategii pro poskytování pobytových sociálních služeb. 

Zrealizovat rekonstrukci objektu Zámek. 

Rozšířit stávající standard bydlení, zřídit jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje se 
signalizací, telefonní přípojkou a internetem. 

Vybudovat kuchyňky pro uživatele služby, umožnit bezpečné vaření jednoduchých 
jídel. 

 
 
 

II. Přehled o činnosti organizace 
 

1. Informace o uživatelích služby 
 
Kapacita Domova 122  

V letech 2008-2009 došlo postupně ke snížení kapacity domova 
ze 163 na 122 lůžek.  

Průměrný počet uživatelů 128 

Průměrný věk uživatelů 81 let 

Počet přijatých uživatelů 
v roce 2009 

10 

Počet propuštěných 
uživatelů v roce 2009 

1 

Počet zemřelých 
uživatelů v roce 2009 

30 

Počet neuspokojených 
zájemců o službu k datu 
31. 12. 2009 

304 

 
 

a) počet uživatelů v Domově k 31. 12. 2009 : 

muži 36 

ženy 86 
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b) věková struktura uživatelů: 

ve věku 27 až 65 let 11 

ve věku 66 až 75 let: 18 

ve věku 76 až 85 let: 52 

ve věku 86 až 95 let: 40 

nad 95 let 1 

 

 

 

c) typy pokojů 

počet jednolůžkových pokojů 17 

počet dvoulůžkových pokojů 51 

počet třílůžkových pokojů 1 
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V následujícím grafu jsou znázorněny počty jednotlivých typů pokojů k 31. 12. 2009:  

 

 

d) úhrada za pobyt a stravu 

stanovená k datu 1. 1. 2009: 

Domov Domov Zámek Domov Eliška a Marie 

Typ pokoje jednolůžkový dvoulůžkový tří a 
vícelůžkový 

jednolůžkový dvoulůžkový tří a 
vícelůžkový 

ubytování za 
1 den 

146 135 125 160,5 148,5 137,5 

strava za 1 
den 

150 150 150 150 150 150 

ubytování a 
strava za 1 
den celkem 

296 285 275 310,5 298,5 287,5 

 

S platností od 1. 11. 2009 byla stanovena následující úhrada za pobyt a stravu: 

Domov Domov Zámek Domov Eliška a Marie 

Typ pokoje jednolůžkový dvoulůžkový jednolůžkový dvoulůžkový 

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 službách, ve znění pozdějších 
předpisů, musí uživateli po zaplacení úhrady zůstat alespoň 15% příjmů. Tato 
skutečnost je zohledněna a stanovená úhrada je snížena u těch uživatelů, u kterých 
by tato podmínka nebyla splněna. 
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e) počet uživatelů trvale ležících nebo požadujících podporu a pomoc 

počet uživatelů trvale 
upoutaných na lůžko 

30 

počet uživatelů mobilních za 
pomoci druhé osoby nebo 
prostřednictvím 
kompenzačních pomůcek 

43 

počet mobilních uživatelů 49 

 
 

f) počet uživatelů s přiznaným příspěvkem na péči: 

I.stupeň 39 

II.stupeň 31 

III.stupeň 22 

IV.stupeň 21 

Bez příspěvku 9 

 

Velmi důležitou roli v hospodaření našeho domova hrají příjmy z příspěvků na péči 
od uživatelů služby. V následujícím grafu jsou znázorněny jednotlivé stupně 
přiznaných příspěvků na péči našich uživatelů k 31. 12. 2009.  

 

 

 
 

Informace o volnočasových aktivitách v Domově jsou uvedeny v příloze 
výroční zprávy. 
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2. Základní informace o hospodaření  
 

Schválený rozpočet 2009                  39 007, 00 tis. Kč 
 

Upravený rozpočet 2009                  41 006,30 tis. Kč 
 

Náklady skutečnost 2009                  42 897,77 tis. Kč 
 

 

 
Podrobnější členění výnosů a nákladů (v tis. Kč) 
 

Celkové výnosy roku 2009 
 

43 038,69 tis. Kč 

z toho: 
příjmy od uživatelů 
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 

 
12 003,99 tis.Kč 

627,00 tis.Kč 
8 367,84 tis.Kč 

456,75 tis.Kč 
12 660,00 tis.Kč 
8 105,00 tis.Kč 

554,30 tis.Kč 
263,81 tis.Kč 

Celkové náklady roku 2009 42 897,77 tis. Kč 
 

z toho: 
spotřeba materiálu 
spotřeba energií 
opravy a udržování 
cestovné 
služby 
mzdy – platy zaměstnanců 
mzdy – ostatní osobní náklady 
sociální a zdravotní pojištění 
daně a poplatky 
tvorba FKSP 
ostatní náklady 
odpisy 

       
7 493,04 tis.Kč 
2 553,75 tis.Kč 
1 172,85 tis.Kč 

17,40 tis.Kč 
2 197,97 tis.Kč 

21 033,15 tis.Kč 
285,86 tis.Kč 

6 962,83 tis.Kč 
6,75 tis.Kč 

420,66 tis.Kč 
209,21 tis.Kč 
544,30 tis.Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2009  -  140,92 tis. Kč 
V průběhu roku 2009 byl schválený rozpočet upravován, a to Rozhodnutími MPSV, 
rozpočtovými opatřeními zřizovatele a vlastním rozpočtovým opatřením. 
 

Základní údaje z rozvahy (v tis. Kč) 
 

Celková aktiva                                                                
1.1.2009                             11 222,48                                                         

 
31.12.2009                               11 596,50 

z toho 
Dlouhodobý nehmotný majetek           262,96                                            
Oprávky k dlouh.nehm.majetku        -262,96  

 
286,90 

-286,90 
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Dlouhodobý hmotný majetek         24 653,44                                                                               
Oprávky k dlouh.hmot. majetku   -18 146,70  
Zásoby                                                324,00 
Pohledávky                                         689,66  
Finanční majetek                             3 638,73 
Náklady příštích období                       63,35                                                                                                                                                                                                                      

26 722,99 
                                                      -20 314,14 

557,36 
              244,05                                

              4 339,58 
46,66 

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

Celková pasiva                                                                
1.1.2009                                   11 222,48 

 
31.12.2009                               11 596,50 

z toho 
Fond dlouhodob. majetku                 6 506,73 
Fond oběžných aktiv                           285,26   
Fond odměn                                          21,93                                       
Fond kultur. a sociál.potřeb                 316,77 
Fond rezervní                                        49,62 
Fond investiční                                    697,02                                                                                                                                                                             
Hospodářský výsledek                        181,33                                                  
Obchodní závazky                            1 044,49 
Zaměstnanecké závazky                  1 249,69 
Závazky SP, ZP                                   679,07                                                                                
Daně a poplatky                                  137,18                                                                                  
Jiné závazky                                          53,39                                              

 
6 408,84 

285,26 
22,93              

 260,19 
16,05 
11,17 

140,91               
1 252,32 

               1 800,49 
               1 068,82 

299,74  
29,78 

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 2009 byl navýšen o 1.000,- Kč v souladu se 
schváleným přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2008. Čerpán 
v roce 2009 nebyl, po schválení zřizovatelem by měl být doplněn o částku 1.000,- Kč 
(příděl ze zlepšeného HV za rok 2009). 
 
 

Rezervní fond  - v roce 2009 byl posílen o schválený příděl ze zlepšeného HV  
za rok 2008 ve výši 180.332,78Kč a dále o finanční sponzorské dary v celkové výši 
22.591,- Kč. Čerpán byl v hodnotě 54.501,-Kč na zajištění volnočasových aktivit  
a květinových darů uživatelům, v souladu se zněním sponzorských smluv. Další 
čerpání ve výši 182.000,- Kč bylo určeno k posílení investičního fondu (po schválení 
zřizovatelem). 
 

Investiční fond  - zvýšen v průběhu roku 2009 o odpisy ve výši 555.452,60 Kč, a to 
posílením převedené částky z rezervního fondu ve výši 182.000,- Kč a účelovou 
investiční dotací zřizovatele na nákup investic ve výši 457.562,- Kč. Čerpání bylo 
souladu se schválením zřizovatele. Na stanovený odvod z příspěvku na odpisy 
zřizovateli bylo použito 212.303,- Kč. Dle předběžného rozhodnutí zřizovatele byla 
odvedena částka 1.211.000,- Kč. V souladu s poskytnutou dotací byly nakoupeny  
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2 myčky podložních mís v ceně 238.000,- Kč, malotraktor v ceně 77.000,- Kč a 
plynový kotel do kuchyně v ceně 142.562,- Kč.  
 
 

 
3. Zdravotní péče a rehabilitace 

 
Uživatelé služeb 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 uživatelům 
služby k dispozici osobně nebo na telefonu. 
 
Ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím 15 zdravotních sester, které pracují 
v nepřetržitém i denním provozu. K 31. 10. 2009 ukončila pracovní poměr vrchní 
sestra, která v Domově pracovala 22 let. Pozice vrchní sestry je opět obsazena po 
výběrovém řízení k datu 1. 1. 2010. 

 
Rehabilitační péče je zajištěna 4 x týdně na základě smlouvy o zajištění rehabilitace.  
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 
využívány pro poskytování služby, jsou bezbariérově upraveny. Prostorové podmínky 
pro poskytování služby v areálu – ve smyslu velikosti prostor pro užívání - jsou 
nadstandardní. Potřebné úpravy objektů pro poskytování služby 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, zavedení signalizace na 
jednotlivé pokoje a zajištění digitálního vysílání TV, snížení vysokých stropů a 
v celém objektu oprava elektroinstalace. 

  
a) opravy a údržba v Domově 

 

Zaměstnanci úseku správy zajišťují průběžnou opravu a údržbu budov, zahrady, 
kotelen, prádelny, kuchyně, pokojů, vozového a strojního parku. Statutární město 
Přerov se podílí na opravách budov a řeší havarijní situace. V  roce 2009 se 
uskutečnila plánovaná oprava sociálního zařízení, částečná výměna oken (35 oken) 
na Domově Eliška, dále oprava odpadů a kanalizace v prostorách Zámku včetně 
sanačních omítek v suterénu pod kuchyní. Plánovaná oprava objektu Zámek byla 
odložena na rok 2010. Dále byly provedeny opravy včetně zateplení spojovacího 
krčku mezi Domovem Eliškou a Marií, oprava sociálního zařízení na budově Marii, 
opravy maleb, oprava podlah, opravy technologií v kuchyni, v prádelně a kotelnách. 
Dle harmonogramu byla zajištěna generální oprava traktoru a revize vyhrazených 
technických zařízení. V rámci vlastní běžné údržby byly prováděny úpravy travnatých 
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ploch celého objektu parku a sadu, údržba zpevněných ploch, běžné opravy 
elektrického zařízení, evidence a kontrola elektrických spotřebičů uživatelů, dále 
opravy nábytku, výroby poliček na pokoje, drobné opravy zednického charakteru, aj.  
 

b) odpadové hospodářství v Domově 
 

Odvoz a likvidaci vzniklých odpadů související s provozem Domova zajišťujeme 
smluvně prostřednictvím odborných firem. 
 
 

Přehled o množství vyprodukovaného odpadu 

plastové obaly 1,1 t 

skleněné obaly 0,4 t 

komunální odpad 15,1 t 

nebezpečný odpad 23,7 t, 

tuky a oleje (kuchyň) 1,6 t 

zářivky 0,03 t 

zařízení obsahující 
chloroflourouhlovodíky 

0,04 t 
 

elektrické a elektronické 
zařízení 

0,015 t 

objemný odpad 1,1 t 

   
        

c) péče o areál Domova - zahrada a park 
 

Pracovníci úseku správy (zahradnice a údržbáři) v rámci běžné provozní údržby 
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 využívány a zpracovány v kuchyni Domova.  
 

d) 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 
uživatelů. 
 

 
5. Změny ve stravovacím úseku  

 
Domov má vlastní stravovací provoz. Uživatelům je poskytováno celodenní 
stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina, 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. 
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Od 1. 11. 2009 je stravovací provoz samostatným úsekem v rámci organizace, 
k uvedenému datu byl vyčleněn z úseku správy. Úsek je řízen vedoucí, která 
současně zajišťuje nákup potravin. Současně byly sestaveny 2 pracovní týmy, které 
jsou řízeny vedoucí kuchařkou směny s potřebnými kompetencemi. Na úseku byly 
zahájeny změny ve smyslu rozšíření jídelníčků a zpracování nových norem pro 
vaření a pečení. 

 
 

6. 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.  
 
Je zde uvedena podrobnější úprava některých ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole), vyhlášky č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti na 
konkrétní podmínky Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace. Finanční kontrola vykonávaná dle tohoto předpisu je součástí vnitřního 
kontrolního systému Organizace. 
Cílem finanční kontroly v organizaci je zajištění ochrany veřejných prostředků proti 
rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením 
právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním 
s veřejnými 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 2009 se neuskutečnila žádná 
veřejnosprávní kontrola uvedeného zaměření. 
 
V roce 2009 byl proveden finanční audit vyúčtování dotace poskytnuté ze státního 
rozpočtu prostřednictvím MPSV ČR na provozování sociálních služeb a kontrola 
vyúčtování dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007 na poskytování sociálních 
služeb, kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny na odvody mezd, z Okresní 
správy sociálního zabezpečení na odvody sociálního pojištění, nemocenské dávky. 
Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem: bez závad. 
 
V průběhu roku 2009 nebyly zjištěny žádné nedostatky v oblasti finančního 
hospodaření, které by negativně ovlivnily činnost organizace. 
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III. Přehled o zaměstnancích 

 

1. Organizační struktura 

Domov je poskytovatelem sociálních služeb pro 122 uživatelů služeb. Pracovní týmy 
jsou organizačně nastaveny v souladu se zajištěním pobytové služby, organizace má 
stanovenou organizační strukturu s počty úvazků na konkrétních pracovních 
pozicích. Kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v pracovních náplních 
zaměstnanců.  
 
Domov je řízen ředitelkou, která řídí organizaci prostřednictvím vedoucích úseků: 
správy, ekonomického, stravovacího, zdravotního a sociálního. 
 
 
Kompetence jednotlivých pracovních pozic k datu 31. 12. 2009: 
 

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  

 údržbáři – 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 50 úvazků 

Domov Zámek, Eliška, Marie 

 vedoucí zdravotního úseku, vedoucí Domova Zámek – úvazek k 31. 12. 
2009 neobsazen 

 úseková sestra, vedoucí Domovů Marie, Eliška, Zámek – 2 úvazky 

 zdravotní sestry – 12 úvazků 

 pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče – 25 úvazků 

 uklízečky – 10 úvazků 
f) úsek sociální:celkem 8 úvazků 

 vedoucí úseku sociálního – úvazek k 31.12 2009 neobsazen 

 sociální pracovnice – 3 úvazky (z toho 1 úvazek k 31. 12. 2009 
neobsazen) 
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 pracovníci v sociálních službách vykonávající základní nepedagogickou 
činnost – 4 úvazky. 

 

2. Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví a vzdělání a pohlaví v Domově 

k 31. 12. 2009: 

 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem % 

Do 20 
let 

0 0 0 0 

21 až 
30 let 

0 3 3 3,8 

31 až 
40 let 

1 21 22 28,2 

41 až 
50 let 

0 22 22 28,2 

51 až 
60 let 

3 28 31 39,8 

61 a 
více 

0 0 0 0 

Celkem  4 74 78 100 

 

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

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

dosažené 
vzdělání 

muži ženy celkem % 

základní 0 4 4 5,1 

vyučen 1 3 4 5,1 

stř. odborné 3 36 39 49,9 

úplné střední 0 3 3 3,9 

úplné stř. 
odborné 

0 26 26 33,4 

vyšší odborné 0 1 1 1,3 

vysokoškolské 0 1 1 1,3 

 

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

3. Informace o vzniku a ukončení pracovního poměru 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních 
poměrů 

nástupy 13 

odchody 15 /z toho 5 do starobního důchodu/ 
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Údaje o vzniku a skončení pracovního poměru jsou ovlivněny nejen odchodem  
5 zaměstnanců do starobního důchodu a také snížením počtu zaměstnanců o 4 
úvazky zdravotních sester, ale také přijetím zaměstnanců na veřejně prospěšné 
práce z Úřadu práce v Přerově. 
 

4. Délka trvání pracovního poměru u organizace 

 

Trvání pracovního poměru zaměstnanců 

 počet % 

do 5 let 16 20,5 

do 10 let 19 24,4 

do 15 let 15 19,2 

do 20 let 16 20,5 

nad 20 let 12 15,4 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nejvíce zastoupenou skupinou zaměstnanců 
jsou zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trvá od 5 do 10 let. Nejmenší skupinou jsou 
zaměstnanci pracující v organizaci více než 20 let. Ostatní skupiny jsou téměř 
shodné. 

 
 

5. Průměrný plat v organizaci 

 
Celkový údaj o průměrných platech 

Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2009   
21 283 Kč 

 

Průměrný plat je ovlivněn zejména potřebou zajistit nepřetržitý provoz a současně 

věkem zaměstnanců. 

 
 

6. 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 

 seminářů o nových informacích a dovednostech v oblasti sociálních služeb 

 účasti na Gerontologických dnech v Ostravě 

 exkurzí u dalších poskytovatelů sociálních služeb 

 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. 
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IV.  Závěr 
 

 
Jak je výše uvedeno, základním cílem při poskytování pobytové sociální služby je 
důstojné a plnohodnotné prožití života respektující schopnosti a dovednosti uživatelů 
služeb. Za naplňování základního cíle odpovídají všichni zaměstnanci Domova. 
Stanovením takového cíle jsme nastavili pomyslnou „hranici možností rozvoje“ velmi 
vysoko.  
Je nám známo, že rozvoj kvality sociálních služeb 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.  
 
Přesto si již nyní dovoluji konstatovat, že naše služba je hodnocena jako kvalitní  
a vyhledávaná. Vycházím z podnětů i sdělení uživatelů, jejich rodin i blízkých, ale 
také ze sdělení zájemců o službu. Taková sdělení podporují naši snahu nastavit 
poskytování služby nejen v souladu s platnými předpisy, ale zejména dle motta 
uvedeného v úvodu výroční zprávy: Životu jsou přidávána léta. Velkou výzvou  
je přidat těmto létům také kvalitu.  
 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Eva Machová, ředitelka 
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Příloha výroční zprávy Domova Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková 
organizace, za rok 2009 

Volnočasové aktivity v Domově: 

Leden 2009:  

 Při kávě a zákusku jsme promítali záznamy ze společenských akcí z předešlého roku. 
 Přijali jsme pozvání na soutěž v recitaci a zpěvu do Domova pro seniory Tovačov. 

 

 
 

Únor 2009:  

 Vystoupení kouzelníka. Pan Horák, který program sestavil, sám kouzlil, zapojoval 
uživatele do programu, předváděl různé triky a povídal o kouzlení. 

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

Březen 2009:  

 Děti za doprovodu paní Dany Sklenářové, vedoucí Obecní knihovny Pavlovice  
u Přerova, četly našim uživatelům úryvky z knížek a promítaly diapozitivy z různých 
výstav, na kterých byla prezentována i díla našich uživatelů. 

 Šikovné uživatelky našeho Domova předaly dětem ze ZŠ Pavlovice u Přerova 
upletený šál o délce 8,5 metru, s nímž se děti přihlásily do soutěže o Pavlovskou 
šálu. 

 Promítali jsme si dokument Povodně roku 2007, videa z uskutečněných výletů a 
kulturních akcí.  

 Navštívili nás zástupci záchranné stanice volně žijících zvířat „Charlie“ z České 
Třebové. Velmi poutavě uživatelům přiblížili život sov ve volné přírodě. Dvě sovy 
přivezli s sebou, uživatelé si je mohli prohlédnout a pohladit. 

 O Spojených arabských emirátech, zejména hlavním městě Dubaji, nám vyprávěla 
paní Emilie Vaško se svým manželem. Vyprávění doprovázeli promítáním videa a 
ukázkou fotografií.  
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Duben 2009:  

 V Domově vystoupila historická skupina Ratus - Ratus (vystoupení starobylých tanců 
a poslech dobové hudby). 

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

 
 

 Beseda s manželi Sklenářovými. Pan Sklenář promítal diapozitivy týkající se 
Velikonoc a pouštěl hudbu. Paní Sklenářová, místní knihovnice, povídala  
o velikonoční výstavě, která se konala v místní knihovně a o velikonočních zvycích.  

Květen 2009:  

 Uživatelé za pomoci pracovníků údržby stavěli májku a zdobili ji krepovými pentlemi. 
 

 
 

 Přivítali jsme uživatelky Domova Větrný mlýn Skalička (pásmo písniček, básniček a 
scének). 
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 Úctu ženám a matkám vyjádřili při svém vystoupení děti ze ZŠ Pavlovice u Přerova. 
Děti zahrály divadlo, přednesly básničky, zazpívaly písničky.  

 Vystoupení dámského pěvecké sdružení Návraty. Pásmo písniček o maminkách bylo 
prokládáno povídáním a vzpomínáním.  
 

 
 

 Návštěva poutního místa Svatý Hostýn (bohoslužba). Výlet byl zakončen v cukrárně 
v Bystřici pod Hostýnem. 
 

 
 

Červen 2009:  

 Pod záštitou primátora města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha proběhla v našem Domově 
sportovní olympiáda. Pozvání přijali zástupci z Domova pro seniory Hranice, 
Tovačov, Přerov a Radkova Lhota.  
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 Pod záštitou Nadace Terezy Maxové proběhl koncert hudebního tělesa „Leopardi“. 
Zatancovat a poslechnout si příjemnou hudbu (od dechovky po jazz) k nám přišli 
i uživatelé  Domova pro seniory Radkova Lhota a senioři z obce Pavlovice u Přerova. 

 Návštěva poutního místa Svatý Hostýn (bohoslužba). 
 Návštěva výstavy výtvarných prací v Olomouci. 
 Kácení májky. Přišlo mezi nás slavné duo „Eva a Vašek“ v podání našich sestřiček. 

S hudební skupinou Forte 2007 se zpívalo a tancovalo až do večera. 
 Písničky, povídání a kouzla v podání manželů Skalníkových, kteří vystupují pod 

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

 

 
 

Červenec 2009:  

 Klání ve stolní hře „Člověče, nezlob se“. 
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 Akce místní knihovny „Setkání pod pohádkovníkem“ (setkání dětí, rodičů i prarodičů). 
Společně si všichni zazpívali, recitovali básničky, četli a poslouchali pohádky. 

 Procházka přerovským městským parkem Michalov.  

Srpen 2009:  

 Turnaj v kuželkách. 
 VI. ročník soutěže ve hře Pétanque v Domově pro seniory Tovačov. 

 

 
 

 Procházka přerovským městským parkem Michalov. Procházku nám svým 
vyprávěním zpříjemňoval pan Cedidlo, který pracoval v tomto parku jako zahradník. 

 „Zámecká kavárnička pod velkým habrem“. Krásné odpoledne s různými soutěžemi a 
hádankami nám ve stínu starého habru připravili zaměstnanci Domova. 
 

 
 

 V těsné blízkosti Hrádku si své „ano“ řekli uživatelé našeho Domova paní Dagmar 
Zatloukalová a pan Jiří Goňa.  



24 

 

 

 

 

Září 2009:  

 Olympijské hry v Domově pro seniory Radkova Lhota. K poslechu hrála a zpívala 
paní Eliška.  

 

 

 Soutěž v kuželkách. 
 Přijali jsme pozvání do Domova pro seniory v Přerově na sportovní turnaj v kroketu. 
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 „Cukrárna v Galerii“. Další krásné odpoledne nám připravili zaměstnanci Domova. 
K poslechu hrála country hudba a vystoupily děti z tanečního kroužku Happy Chik  
ze Základní školy Opatovice. 

 Navštívili jsme lázeňské město Luhačovice Prošli jsme kolonádu, prohlédli si lázeňské 
domy postavené podle návrhů architekta Jurkoviče a ochutnali čerstvou Vincentku. 
 

 
 

 Výstava výtvarných prací pod názvem „Barvy života“ v galerii M+M v Lipníku  
nad Bečvou.  
 

Říjen 2009:  

 „Písničky naší babičky…“ VIOLA - program plný písniček a povídání. 
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 Koncert Olomouckých trubačů (žesťové kvinteto). Vystoupení proběhlo v rámci 
programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2009. Hudební 
produkce složená z renesančních, barokních a současných skladeb byla prokládána 
zajímavým povídáním i soutěžními otázkami. Vystoupení si nenechali ujít ani občané 
obce Pavlovice u Přerova. 

 Turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se“. 
 Výstava ručních prací v KD Pavlovice u Přerova pořádaná ve spolupráci s DDŠ 

Veselíčko. Výstavu navštívili nejen uživatelé Domova, ale i děti ze školy, občané 
Pavlovic a okolních obcí. 
 

 
 

 Památka zesnulých – naši uživatelé navštívili hřbitov v Oseku nad Bečvou, 
Radslavicích, Horní Moštěnici a Říkovicích. 

 Odpolední procházka zámeckým parkem. Pavlovický rodák Ing. Masař našim 
uživatelům poutavě vyprávěl o historii zámku a vzácných stromech v zámecké 
zahradě. 
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Listopad 2009:  

 Památka zesnulých – položení věnce a zapálení svíček na hrobě barona Alfreda 
Skeneho. 

 Poutavé vyprávění cestovatelky paní Emilie Vaško na téma Thajsko, Laos, 
Kambodža.  

 „Láska v písních“ se jmenovala produkce ženské skupiny Návraty.  
 Za tónů koled se uživatelky Domova pustily do pečení vánočních perníčků.  

 

 

 

Prosinec 2009:  

 „Správná trefa“ – pěkné odpoledne při hře v šipkách v Domově seniorů Hranice.  
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 Mikulášská zábava. Vystoupení uživatelů našeho Domova, kteří si nacvičili pohádku 
Sůl nad zlato. K poslechu i tanci hrála hudba Forte 2007. 
 

 
 

 Mikulášská nadílka. 
 Kulturní vystoupení uživatelek Větrného Mlýna Skalička. 
 Pečení vánočního cukroví. 
 Návštěva chlapců z DDŠ Veselíčko za doprovodu Mgr. Lukášové.  
 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Pavlovice u Přerova, zpívání koled. 
 Zazpívat koledy, písničky, přednést básničky a zahrát pohádku na téma Vánoce přišly 

děti z MŠ.  
 Všemi chodbami našeho Domova se nesly zvuky houslí hrajících krásné koledy.  

Na housle hrály, tak jako každý rok, paní Alena Holčáková se svou dcerou Markétou. 

 

Pravidelné akce: čtení pro uživatele, filmové odpoledne, půjčování knih z Obecní knihovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


