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Vážení čtenáři,
v barevnosti titulní strany se hlásíme k barvám loga zřizovatele, kterým je
Olomoucký kraj. Předložená „Výroční zpráva za rok 2012“ v základních
přehledech shrnuje a představuje nejvýznamnější události, momenty
a investiční akce uplynulého roku.

Vzhledem ke stavu veřejných financí stojíme v kruciálním období – na co máme
a na co nemáme? Musíme vydefinovat základní síť sociálních služeb v kraji,
které jsou potřeba pro zajištění potřeb cílové skupiny, v potřebné kvalitě
a dostupnosti. Nastavení a koordinace těchto přístupů harmonického sociálněekonomického financování ve svém důsledku přinese rozvoj sociálních služeb
zřizovaných Olomouckým krajem.
Naší snahou je i nadále rozvíjet sociální službu, která si v letošním roce
připomene 30 let od svého založení.
Ondřej B. Jurečka, ředitel
28. února 2013
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Činnost sociální služby je však mnohem barevnější, obsáhlejší a rozmanitější,
než se podařilo vměstnat do přehledů, krátkých komentářů a grafů. Chcete
důkaz? Otevřete si naše webové stránky www.ppd-lostice.cz a prohlédněte si
fotografie z akcí nebo se vydejte na cestu do Loštic, jsme pár kroků od
náměstí…
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NÁZEV ORGANIZACE
PRÁVNÍ FORMA
SÍDLO ORGANIZACE
KONTAKT

IČ
POSLÁNÍ
PŘEDMĚT ČINNOSTI

IDENTIFIKÁTOR SLUŽBY
ZŘIZOVATEL

Penzion pro důchodce Loštice
příspěvková organizace
Hradská 113/5, 789 53 Loštice | ID datové schránky: shvk66g
Mgr. Bc. Ondřej B. Jurečka, ředitel
tel. a fax: 583 445 120
email: reditel@ppd-lostice.cz | www.ppd-lostice.cz
75004020
poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních
služeb vymezených v §§ 35 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
4267964
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

foto: Pavel Gottfried | Studio VIRTUALIS

Sídlem příspěvkové organizace je město Loštice v okrese Šumperk. Město leží na řece Třebůvce
necelých 30 km od Olomouce. Město má bohatou, bezmála 750 let starou historii – první
zaručená historická zpráva pochází z roku 1267. Město skýtá řadu hodnotných kulturních
památek, např. kostel svatého Prokopa se zachovaným románským jádrem, klasicistní židovskou
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS
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synagogu z přelomu 18. století a židovský hřbitov. Město ve středověku proslulo výrobou
unikátní keramiky, tzv. loštický pohár s hrubým povrchem a puchýřky. Loštice jsou místem
výroby Olomouckých tvarůžků, které zde mají své muzeum. Sociální služba je realizována ve
třípodlažním objektu, který byl předán do užívání v květnu 1983.

Posláním sociální služby
Je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb aktivně podporovat uživatele v udržení
schopností a dovedností zvládat své každodenní potřeby a pomoci jim v naplňování těch potřeb,
které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo snížené soběstačnosti nejsou schopni sami
zabezpečit.

Pro ty, kteří potřebují podporu a pomoc někoho dalšího, aby žili svůj život v našem zařízení
podobně, jak ho žijí lidé mimo sociální službu s plnou důstojností a bez omezení svých práv.

zachování
lidské
důstojnosti

individuální
přístup k
uživatelům

zásada
odbornosti

ZÁSADY
SLUŽBY
podpora
samostatnos
ti

aktivní
přístup k
užvatelům

podpora
sociálního
začleňování

zachování lidské důstojnosti




respektujeme právo volby uživatelů, jejich
soukromí a partnerské vztahy
vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili
důstojně, svobodně a bezpečně
uživatelé jsou našimi partnery, ke kterým
přistupujeme s úctou, otevřeností a bez
jakékoliv diskriminace



klademe důraz na dodržování a respektování
práv uživatelů

individuální přístup ke každému uživateli




podpora a její míra je přizpůsobována
konkrétním potřebám uživatele
podpora a její míra je přizpůsobována
konkrétním přáním uživatele
podpora a její míra je přizpůsobována
konkrétním schopnostem uživatele
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Jsme sociální službou
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podpora je poskytována s ohledem na ostatní
spolubydlící

aktivní přístup k uživatelům






posilujeme jejich samostatnost v běžných
podmínkách
posilujeme využití jejich vlastních možností
klademe důraz na soulad naplňování
fyzických,
psychických,
sociálních
a
duchovních potřeb našich uživatelů
každého uživatele vnímáme jako jedinečnou
osobnost,
ke
každému
přistupujeme
individuálně (princip klíčových pracovníků)

podpora sociálního začleňování




zásada odbornosti




podpora samostatnosti




zjišťujeme schopnosti uživatelů
podporujeme uživatele v samostatnosti a
sebe odpovědnosti
respektujeme
volbu uživatelů včetně
podstoupení určité míry rizika

využívání běžných veřejných služeb
naše zařízení je otevřené směrem k okolnímu
sociálnímu prostředí
podporujeme realizaci aktivit propojujících
naši službu a uživatele s místní komunitou



poskytování služby stavíme na týmové práci
všech pracovníků poskytovatele
kladem důraz na průběžný rozvoj kvalit
poskytované sociální služby
všichni pracovníci poskytující službu splňují
kvalifikační požadavky a aktivně si svou
odbornost rozšiřují podle potřeb našich
uživatelů
vnímáme jako významné, aby pracovní
postupy a jednání zaměstnanců bylo
v souladu
s legislativními
i morálními
normami

Uživatelům poskytujeme
Prostředí blízké jejich domovu a pomáháme jim prostřednictvím kvalitních sociálních služeb žít co
nejdéle běžným způsobem života.

Sociální služba přijímá
Dospělé osoby od 45 let, zejména seniory se sníženou soběstačností, kteří dosáhli důchodového
věku a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se především o osoby závislé na pomoci
jiné fyzické osoby, zařazené alespoň v prvním stupni závislosti, které současně nevyžadují
pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu či pomoc při osobní hygieně.
Služba je určována individuálními potřebami uživatele. Plán služby je vytvářen sociální pracovnicí
za spolupráce týmu pracovníků sociálních služeb. Plán se s každým uživatelem služby tvoří
a pravidelně přehodnocuje.
Dle nových pravidel pro vyřizování žádostí (v platnosti od 01.07.2012) při vyhodnocení žádosti
o poskytnutí sociální služby postupujeme podle bodových kritérií, ve kterých se zohledňuje
individuální situace žadatele, příspěvek na péči a bydliště žadatele.

DLOUHODOBÝM PRIORITNÍM CÍLEM
sociální služby je udržení individuálních schopností a dovedností vysokého počtu
uživatelů prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb...
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Bytové jednotky
Nabízíme 33 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových bytových jednotek, máme kapacitu 45 míst.

Služba je poskytována
Od 6:00 hod. do 19:00 hod. v pracovní dny, o víkendech a svátcích od 7:30 hod. do 19:00 hod.

Uživatelům jsou za úhradu poskytovány základní činnosti
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, v případě potřeby
praní, žehlení a drobné opravy
ložního, osobního prádla a ošacení Je

nabízena podpora při zajištění stravy. Stravu
pro uživatele zabezpečujeme z několika
veřejných zdrojů (školní jídelna, kuchyně
zemědělského družstva), nemáme vlastní
kuchyni. Podpora při volbě stravy,
v nakupování si surovin a v samostatné
přípravě stravy. Uživatelům jednou měsíčně
pereme lůžkoviny; pereme a žehlíme osobní
prádlo.
 poskytnutí ubytování Je zajištěno
v jednopokojových bytových jednotkách
s lodžií. K jednotce náleží předsíň s kuchyňkou
a vestavěnou skříní, sprchový kout
s umyvadlem a toaletou, vestavěná spíž a
sklepní kóje v suterénu; domácí telefon a
společná televizní anténa. Ubytování zahrnuje
vodné a stočné, spotřebu elektrické energie,
vytápění, používání společné televizní antény,
používání výtahů, osvětlení společných
prostor a likvidace komunálního odpadu.
 pomoc
při
zajištění
chodu
domácnosti Podpora při běžném úklidu a
údržbě domácnosti, pomoc při údržbě
spotřebičů. Podpora v hospodaření s penězi,
pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami.
 vzdělávací a aktivizační činnosti
Uživatelům je poskytována a zprostředkována
nabídka zájmových, kulturních a sportovních
aktivit. Podpora při obnovování nebo
upevňování kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím a v oblasti partnerských vztahů.



zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím Podpora v
možnostech samostatného pohybu a pobytu
mimo službu. Podpora při udržování osobních
kontaktů s rodinou. Je poskytována podpora
a doprovázení za aktivitami mimo službu, vč.
obstarávání si osobních záležitostí na
úřadech.



sociálně

terapeutické

činnosti

Uživatelé jsou podporováni v rozvoji nebo
udržení osobních sociálních schopností a
dovedností
potřebných
pro
sociální
začleňování.


pomoc
při
uplatňování
práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí Poskytovatel vytváří
systém závazných vnitřních předpisů, které
v návaznosti na standardy kvality sociálních
služeb mají zajistit uživatelům služeb
uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů
při poskytování služby. Uživatelům služeb je
např. zajišťována podpora v uplatňování
podnětů a stížností, vlastní vůle v jednání a
rozhodování o osobních záležitostech.
Uplatňujeme
systémem
individuálního
plánování pro realizaci osobního rozvoje a
dosahování osobních cílů uživatelů.



základní

sociální

poradenství

Uživatelům je poskytováno základní sociální
poradenství formou poskytování informací
sociálním pracovníkem nebo ředitelem,
formou osobité podpory a péče.
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Úhrady | www.ppd-lostice.cz/rubriky/uhrady-za-sluzby/
Za základní činnosti:
poskytnutí stravování nebo pomoc při zajištění stravy:
- celodenní strava 160 Kč
- oběd 65 Kč
poskytnutí ubytování:
- jednolůžková bytová jednotka 170 Kč/den
- dvoulůžková bytová jednotka 110 Kč/den
Za fakultativní činnosti jsou stanoveny poskytovatelem.

Pro uživatele sociální služby byla v průběhu roku připravována nabídka společensko-kulturních
aktivizačních akcí, které využívají dle svého zájmu a svých možností. Z množství realizovaných akcí
chceme upozornit pouze na TOP akce, které se usktečnily v prostorách sociální služby nebo v rámci
sociálních služeb v Olomouckém kraji:
 Sportovní hry seniorů | POHODA Chválkovice

-

ocenění 1. místo v soutěži družstev
ocenění 1. místo v soutěži jednotlivců

 Učíme se nezlobit 2. ročník| Penzion pro důchodce Loštice

-

ocenění 1. místo v soutěži družstev

 Sportovní hry 7. ročník | Domov důchodců Prostějov

-

ocenění 1. místo
ocenění 1. místo v soutěži na body
ocenění 1. místo v soutěži družstev na čas

Při realizaci kulturně-společnských akcí pro uživatele sociální služby spolupracujeme s místními
společenskými a školskými institucemi:
 Vystoupení dětí z mateřské školky v Lošticích

-

v rámci akce: oslava Mezinárodního dne žen
v rámci akce: Vánoční pásmo

 Koncerty žáků ze Základní umělecké školy v Lošticích

-

v rámci akce: Novoroční koncert
v rámci akce: oslava Mezinárodního dne žen
v rámci akce: Májový koncert
v rámic akce: Vánoční koncert
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Zastoupení uživatelů podle pohlaví | stav k 31.12.2012

pohlaví

muži

ženy

9

32

od 27 do 64 let

od 65 do 79 let

80 a více let

3

25

12

počet

Počet příjemců příspěvku na péči podle stupňů | stav k 31.12.2012

počet

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

15

5

0

0

Proměny počtu uživatelů v průběhu roku | stav k 31.12.2012

počet

přijato

odchod

úmrtí

4

2

5
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Počet uživatelů podle věkové struktury | stav k 31.12.2012
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Počet přijatých žádostí o poskytnutí sociální služby | stav k 31.12.2012

počet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14

14

18

9

8

23

18

12

Vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Statutárním orgánem je ředitel, který odpovídá Olomouckému kraji za celkovou činnost a
hospodaření organizace; plní povinnosti ředitele a další úkoly vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.

sociální úsek

ŘEDITEL
sanitární a
technický
úsek

ekonomický
úsek

Ředitel
Ředitel řídí organizaci prostřednictvím jednotlivých vedoucích úseků:
 ekonomický úsek provádí ekonomické činnosti, správu a ochranu majetku. Plní úkoly
spojené s přípravou a čerpáním finančních prostředků, jejich kontrolu, vyhodnocování
přijímání potřebných opatření včetně statistických hlášení;
 sociální úsek je tvořen sociální pracovnicí a pracovníky v sociálních službách. Sociální
pracovnice metodicky vede klíčové pracovníky a pracovníky v sociálních službách.
Sociální pracovnice zabezpečuje poskytování sociálních služeb uživatelům v rozmezí
registrace sociální služby;
 sanitární a technický úsek provádí úklid společných prostor a v případě potřeby ze
strany uživatelů úklid v bytových jednotkách provádí obsluhu plynofikované kotelny a
běžnou údržbu zařízení organizace.
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Organizace má stanovenu
strukturu a počet pracovních míst;
pracovní profily zaměstnanců – kvalifikační požadavky;
osobnostní a morální předpoklady zaměstnanců;
rozsah pracovních činností pro jednotlivé pracovní úseky.

Činnost sociální služby je zajištěna v počtu 9 zaměstnanců
 ředitel (zastupuje sociální pracovnici)
 sociální pracovnice
 pracovník v sociálních službách – klíčová pracovnice
 pracovník v sociálních službách (úvazek 0,5)
 účetní (zastupuje ředitele)
 pracovník údržby (řidič), topič
 pracovnice úklidu (úvazek 0,5)

1
1
2
3
1
1,21
3

Organizační schéma | stav k 31.12.2012

Proměny zaměstnanců v průběhu roku




uzavřen 1 pracovní poměr;
2 návraty z rodičovské dovolené;
3 ukončení pracovního poměru (1 pracovnice sociálních služeb a pradlena a 2 pracovnice
sociálních služeb a úklidu).
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Platy zaměstnanců
hospodářsko-správní a provozně techničtí
sociální pracovnice
pracovnice sociálních služeb
převážně manuálně pracující

 evidenční počet
zaměstnanců přepočtený
2,00
1,14
3,75
2,97

počet zaměstnanců
31.12.2012
2
1
5
5

Organizace v roce 2012 vyplatila na platech
Průměrný plat dle všech zaměstnanců (přepočtených) za rok 2012 byl ve výši

 plat v Kč
31853 Kč
17366 Kč
13981 Kč
12389 Kč

2.072.742 Kč
0,017.518 Kč

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let

6

0

0

0

3

počet let

Členění zaměstnanců podle věkové struktury | stav k 31.12.2012

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

muži

0

0

1

1

ženy

1

1

3

2

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vymezuje
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách,
zdravotnických a pedagogických pracovníků a ukládá jim povinnost dalšího vzdělávání, kterým si
obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.
Organizace u zaměstnanců rozvíjí jejich znalosti a kompetence prostřednictvím:
 zaškolování a účastí zaměstnanců na odborném vzdělávání;
 poskytuje pomoc a podporu od nezávislých odborníků;
 vytváří dobré pracovní podmínky.
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Délka trvání pracovního poměru u zaměstnanců | stav k 31.12.2012
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V návaznosti na dokument „Vzdělávací plán organizace 2010-2013“ a individuální vzdělávací plány
stanovené na základě autodiagnostické metody vzdělávacích potřeb na rok 2012, zaměstnanci
absolvovali níže uvedené vzdělávání (uvádíme pouze výčet seminářů, bez počtu zaměstnanců na
vzdělávací akci):

Individuální plánování
Komunikace s nemocnými a zdravotně postiženými
Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových
okamžicích
Mezitimní závěrka ÚSC a příspěvkových organizací
Neslyšící jako člen jazykové a kulturní menšiny
Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2012
Obsluha odběrných plynových zařízení
Obsluha ruční motorové pily
Pracovní právo
Pracovník v sociálních službách
Reforma účetnictví státu pro ÚSC a jejich příspěvkové organizace
Roční zúčtování záloh fyzických osob ze závislé činnosti roku 2011
Řízení transformace pobytových sociálních služeb
Sexualita třetího věku
Sociální interakce v práci sociálního pracovníka
Souhrn změn ve mzdové účtárně
Školení BOZP, PO
Systém správy dokumentů
Školení řidičů
Úvod do řízení a supervize
Výcvik ve psychoanalytické psychoterapii 4. (v rámci dovolené)
Výcvik ve psychoanalytické psychoterapii 5. (v rámci dovolené)
Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací
Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkové organizace
Způsobilost obsluhy tlakových nádob stabilních
Způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů
Zvládání agrese u klienta
Zvládání rizikových situací

akreditace
AK

rozsah hodin
30

AK

8

AK

8

AK

6

AK

8

-

5

AK

2

AK

2

AK

6

AK

150

AK

14

-

5

AK

72

AK

5

AK

8

-

5

-

4

-

5

AK

2

AK

24

AK

50

AK

50

-

5

AK

6

AK

2

AK

3

AK

15

AK

8

V pravidelných termínech v organizaci probíhá externí supervize řízení (jasně říkat, pevně vést).
Průběh supervize je zaměřen na roli manažera, vztahy v organizaci a manažerské nástroje,
koncepční a programové aspekty činnosti organizace – zajišťuje PhDr. Martin Cipro, Ph.D. Pro
pracovnice sociálního úseku probíhají externí individuální a skupinové odborné (případové)
supervize – zajišťuje PhDr. Pavel Pokorný. Pracovníkům sociálního úseku je zabezpečena podpora
nezávislého odborníka, která slouží k odborné podpoře, zlepšuje sebepoznání, pomáhá řešit
problémy kolektivu a vztahy s uživateli – zajišťuje Mgr. Martina Langerová.
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vzdělávací akce | semináře | výcviky | rekvalifikace
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Hodiny vzdělávání / zaměstnanec za 2012
CELKEM
0
0
34
30

Bayerová

239
235

Jurečka
42
33

Pospíšilová
Rabenseifero…
Šváb

628

hodiny vzdělávání

50

26

z toho akreditované vzdělávání

17
13
34
30

Švábová

162
158

Vyjídáčková
50
46

Zemánková

Zemánková

Vyjídáčková

Švábová

Šváb

Rabenseiferová

Pospíšilová

Jurečka

Bayerová

Adamová

CELKEM

hodiny vzdělávání

50

162

34

17

50

42

239

34

0

628

z toho akreditované vzdělávání

46

158

30

13

26

33

235

30

0

571

Náklady vzdělávání / zaměstnanec za 2012
CELKEM
Adamová

30840
0

Bayerová

3800

Jurečka

10030

Pospíšilová

1420

Rabenseiferová
Šváb

500

Švábová

3800

Vyjídáčková

0

Zemánková

0

vložné v Kč

vložné v Kč

11290

Zemánková

Vyjídáčková

Švábová

Šváb

Rabenseiferová

Pospíšilová

Jurečka

Bayerová

Adamová

CELKEM

0

0

3800

500

11290

1420

10030

3800

0

30840

V průběhu roku 2012 zaměstnanci absolvovali



628 hodin vzdělávání
celkové náklady na vzdělávání za všechny zaměstnance 30.840 Kč
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Adamová

571
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Zapojení do projektů
Organizace se zapojila do projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.



Vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků v Olomouckém, Jihomoravském
a Pardubickém kraji (CZ.1/04/3.1.03/45.00237)
Řízení transformace pobytových sociálních služeb vzdělávací program pro pracovníky
podílející se na procesu transformace na úrovni zařízení a regionu.

Odborné praxe
Organizace v průběhu roku zabezpečila odborné praxe v rozsahu:
 2 x 160 hodin student oboru pedagogika – sociální práce Pedagogická fakulta UP Olomouc
 1 x 120 hodin student oboru pedagogika – sociální práce Pedagogická fakulta UP Olomouc
 6 x 030 hodin účastník akreditovaných kvalifikačních kurzů Bit cz training s.r.o. Praha

Propagace organizace
Prezentujeme se nejenom prostřednictvím tištěných materiálů nebo prezentací na odborných
konferencích a při setkání s občany Mikroregionu Mohelnicko, ale také prostřednictvím webové
stránky www.ppd-lostice.cz. Webová analýza Google Analytics poskytuje dokonalý přehled
o provozu a efektivitě marketingu. Za loňský rok webové stránky www.ppd-lostice.cz navštívilo
4000 návštěvníků.
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 Již

tradičně pod záštitou senátora Ing. Karla Korytáře proběhla oslava „Mezinárodního dne žen“
za účasti hostů MUDr. Michaela Fischera, prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje
a krajské předsedkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR PaedDr. Jarmily Odložilové,
zástupců místní organizace ČSSD Loštice.  Sociální služba chráněné bydlení se prezentovala na
valné hromadě „Zdravotně postižených Mohelnicka“, kde ředitel ve svém vystoupení účastníky
seznámil s posláním a činností sociální služby a následně zodpovídal dotazy.  V rámci "Týdne
sociálních služeb ČR" se sociální služba otevřela široké veřejnosti v rámci akce "Den otevřených
dveří 2012".

Rozvoj organizace | www.ppd-lostice.cz/dokumenty

3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Financování poskytovaní sociálních služeb ze strany uživatelů je v souladu s § 17 vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Společně s dotací poskytnuté MPSV ČR program A tvoří
stěžejní část příjmů.
Financování sociální služby v roce 2012

Nájmy

26481

Dotace ÚP

32000

Ostatní výnosy

18864
Kč / rok

Platby od uživatelů

Příspěvek Olomoucký kraj

Dotace MPVS ČR

2782043

639000

1304000
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Rozvojové cíle sociální služby jsou rozpracovány v dokumentu „Koncepce rozvoje sociální služby
2013-2016“ do specifických oblastí. Jejich řízení vyžaduje kontrolu naplňování ze strany zřizovatele
včetně sledování smyslu a cíle navržených dílčích cílů; případně předefinovat rozvojové vize
poskytované sociální služby v návaznosti na její realizaci a oprávněný záměr zřizovatele.
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3.1 Výnosy
Schválený rozpočet výnosů upravený z původních 4.915.000 Kč na 4.697.000 Kč. Skutečné
naplnění celkových výnosů bylo ve výši 4.802.388,19 Kč z toho:
2.782.043,00 Kč
26.481,00 Kč
17.047,00 Kč
1.817,19 Kč
1.304.000,00 Kč
32.000,00 Kč
639.000,00 Kč
445.000,00 Kč
194.000,00 Kč

Od 01.01.2012 navýšení úhrad o 15 Kč/1 den v jednolůžkové bytové jednotce; ve dvoulůžkové
bytové jednotce 7 Kč/1 den. Ke zvýšenému plnění výnosů (příjmy od uživatelů) došlo z důvodu
naplnění kapacity sociální služby ve dvoulůžkových bytových jednotkách. Naplnění kapacity za celý
rok 95%.

3.2 Náklady
Schválený rozpočet nákladů upravený z původních 5.004.000 Kč na 4.697.000 Kč. Skutečné čerpání
celkových nákladů bylo ve výši 4.802.388,19 Kč z toho:
Náklady
Spotřeba materiálu
163.892,71 Kč
Spotřeba energie
951.054,46 Kč
Opravy a udržování
191.933,70 Kč
Cestovné
17.045,00 Kč
Náklady na reprezentaci
2.151,00 Kč
Ostatní služby
253.282,23 Kč
Mzdové náklady
2.127.017,00 Kč
Zákonné sociální pojištění
704.763,00 Kč
Jiné sociální pojištění
8.743,00 Kč
Zákonné sociální náklady
94.766,28 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku
195.300,00 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
101.208,60 Kč
Ostatní náklady z činnosti
12.181,00 Kč
Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku
-20.949,79 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2012 byl stanoven jako vyrovnaný, skutečnost:
Výnosy
4.802.388,19 Kč
Náklady
4.802.388,19 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 činil
0,00 Kč

Hospodaření organizace k datu 31.12.2012 skončilo s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
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Výnosy
Výnosy z prodeje služeb – příjmy od uživatelů
Výnosy z pronájmu
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů MPSV
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚP ČR
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ÚSC
z toho: příspěvek na provoz
z toho: příspěvek na odpisy
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3.3 Významné investiční a údržbové akce
Z rozpočtu organizace bylo hrazeno vybudování dřevěného venkovního přístřešku vlastní činností
v hodnotě 13.549,79 Kč. Došlo k zajištění a provedení nezbytných oprav na úseku:
 opravy propojení uzemnění bytových jader
20.234 Kč
 oprava nouzového osvětlení ve společných prostorech
36.311 Kč
 oprava stávajících zámků ve společných prostorech
36.120 Kč
 oprava podlahy v provozní kanceláři
9.432 Kč
 oprava 81 ks čalounění židlí
10.530 Kč
 oprava tepelné izolace v suterénu budovy
9.098 Kč
 oprava vodovodního potrubí v prádelně
9.285 Kč
 malování části společných prostor
10.890 Kč

Zřizovatelem byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z MPSV ČR. Účelová dotace z MPSV ČR
program podpora A byla poskytnuta a vyčerpána ve schválené výši 1.304.000 Kč. Úřadem práce
České republiky, krajské pobočky v Olomouci byl poskytnut příspěvek na SÚPM v celkové výši
32.000 Kč, který byl vyčerpán.

3.5 Závazné ukazatele
Limit mzdových prostředků byl schválen ve výši 2.125.000 Kč; vyčerpán ve výši 2.104.235 Kč.
Neinvestiční příspěvek na odpisy poskytnutý zřizovatelem byl schválen ve výši 194.000 Kč. Celkové
náklady byly ve výši 195.300 Kč. Zřizovatelem byl navýšen příspěvek na odpisy ve výši 1.000 Kč.
Z vlastních prostředků byly pokryty odpisy ve výši 1.300 Kč. K navýšení došlo při zařazení
technického zhodnocení budovy do evidence. Investiční akce „Rekonstrukce a modernizace
vytápění“ byla celá hrazena z prostředků zřizovatele a organizaci byla předána aktivačním
protokolem v listopadu 2012.

4. HOSPODAŘENÍ S FONDY
4.1 Investiční fond
Zůstatek investičního fondu k 01.01.2012
Tvorba investiční fondu činila
z toho: účetní odpisy ve výši
Čerpání investiční fondu činilo
z toho: odvod z odpisů
z toho: financování investičních potřeb organizace
z toho: vybudování přístřešku vlastní činností
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2012

111821,00 Kč
195300,00 Kč
195300,00 Kč
159549,79 Kč
146000,00 Kč
13549,79 Kč
147571,21 Kč
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3.4 Účelová dotace
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4.2 Fond odměn
Zůstatek fondu odměn k 01.01.2012
Zůstatek fondu odměn k 31.12.2012
Fond odměn nebyl v roce 2012 použit.

2000,00 Kč
2000,00 Kč

4.3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
11826,05 Kč
hospodaření k 01.01.2012
Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku
11826,05 Kč
hospodaření k 31.12.2012
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl v roce 2012 použit.

4.4 Rezervní fond tvořený z ostatních titulů
4072,00 Kč
4072,00 Kč

4.5 Fond kulturních a sociálních potřeb = FKSP
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 01.01.2012
Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2012
Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činilo
z toho: příspěvek na stravování
z toho: příspěvek na vitamíny
z toho: příspěvek životní výroční (věcný dar)
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2012

11130,43 Kč
20.955,00 Kč
22820,00 Kč
18220,00 Kč
3600,00 Kč
1000,00 Kč
9265,43 Kč

5. KONTROLNÍ ČINNOST
Organizace klade prioritní důraz na nastavení funkčního vnitřního kontrolního systému. V průběhu
roku byly aktualizovány určující vnitřní směrnice, které vytvářejí oporu pro hospodárný, efektivní a
účelný výkon činnosti organizace a vytvářejí audit zdravého finančního řízení a vzájemné vazby.
Vnitřním kontrolním systémem bylo možné včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní,
finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace.
Byly zpracovány postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu
závažných nedostatků a o přijímaných opatřeních a plnění směřující k jejich nápravě.
Ve snaze ověřit správnost řídících a kontrolních systémů a funkčního nastavení bylo provedeno 21
vnitřních kontrol za účelem získání zpětné vazby pro případné zdokonalení a zefektivnění vnitřních
kontrolních mechanismů. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly podstatný
vliv na hospodaření organizace a neovlivnily ekonomiku organizace. Nebyla zjištěna manka ani
úrokové prodlení, shledaná škoda dosáhla výše 8,00 Kč. Všechny zjištěné nedostatky byly
v určeném termínu odstraněny. Následně byla provedena aktualizace řídícího dokumentu
„Analýza, postup, hodnocení a minimalizace rizik v organizaci“ v návaznosti na zjištěné nedostatky
ve sledovaném období.
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Zůstatek rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 01.01.2012
Zůstatek rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 31.12.2012
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů nebyl v roce 2012 použit.
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Kontroly provedené zřizovatelem


Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu
s ustanovením Rady Olomouckého kraje byla provedena kontrola na vymezené oblasti
kontroly dodržování standardů kvality sociálních služeb 2, 5, 9, 10. K uvedenému
předmětu kontroly organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. Mimo vymezenou
oblast kontroly byly shledány nedostatky a uložena 2 nápravná opatření. V daném termínu
došlo k jejich odstranění.






Finanční úřad v Olomouci, pracoviště oddělení dotací, Šumperk
- kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Státní okresní archiv Šumperk
- kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
- kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk
- kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Přílohy



Rozvaha příspěvkové organizace k 31.12.2012
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31.12.2012
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Kontroly jiných kontrolních orgánů
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PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace
www.ppd-lostice.cz
zpracovali:
Ondřej B. Jurečka | Zuzana Pospíšilová| Renata Rabenseiferová

za organizaci předkládá
Ondřej B. Jurečka | ředitel
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