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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Ekonomika služby
Financování naší pobytové služby je nastaveno jako vícezdrojové, s převažujícím
podílem financování ze strany klientů, kteří se na celkových výnosech podíleli 55,42 %.
Dalšími zdroji jsou příjmy od zdravotních pojišťoven s podílem na celkových výnosech
3,98 % a výnosy z pronájmů činí 0,33 %.
Pokrytí dalších více než 40 % nákladů naší pobytové služby pak závisí na zdrojích
z rozpočtu MPSV a Jihomoravského kraje. Pro rok 2017 musel být sestaven deficitní rozpočet
ve výši 4 781 tis. Kč, vzhledem k nedostatečným zdrojům z veřejné finanční podpory dle
§101a. Tento deficit byl v průběhu roku 2017 vyrovnán jak příspěvky dle § 101a ve výši
1 131 tis. Kč v červenci a prosinci 2017, dále především neúčelovým příspěvkem na provoz
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 5 100 tis. Kč. K nutnosti navýšit příspěvek na
provoz vedla i skutečnost dlouho očekávaného a zcela jistě potřebného zvýšení platů
zaměstnanců v sociálních službách, jak přímé, tak i nepřímé péče.
Organizace se podílela na optimalizaci rozpočtu především šetřením v oblasti spotřeby
materiálu a drobného dlouhodobého majetku a omezením nákupů zboží a služeb na nezbytně
nutnou míru, a dále těmito způsoby:
-

zvýšení úhrad od klientů od 1. 1. 2017 o 160,- Kč měsíčně, vzhledem k výši
valorizace důchodů.

Navýšení příjmů z příspěvku na péči – během roku 2017 bylo podáno celkem 27
žádostí o úpravu příspěvku na péči, z toho:
6 žádostí o přiznání
21 žádostí o zvýšení




Bylo vyhověno 20 žádostem, čtyři klienti během rozhodného období zemřeli, 2 žádosti
byly zamítnuty, 1 řízení přechází do r. 2018. Budeme nadále věnovat zvýšenou pozornost
příspěvkům na péči u nastupujících klientů a samozřejmě dále i o úpravu příspěvků klientů
stávajících.
-

získáním darů na pokrytí potřeb zdravotnického materiálu
získáním daru na pořízení terapeutických pomůcek a pořízení 15 ks termoboxů na
uchování mělněné stravy pro klienty, kteří jsou krmeni

Dalším faktorem, ovlivňujícím kvalitu služby jsou pracovníci. Podařilo se stabilizovat
tým pracovníků v sociálních službách, který je základem pro poskytování kvalitní sociální
služby. Zvýšení platů bylo důležitým stabilizačním prvkem, stejně jako solidní pracovní
podmínky a partnerská pracovní atmosféra. Žádný z pracovníků přímé péče nedal výpověď,
což vzhledem k atraktivním nabídkám pracovních míst v jiných odvětvích považujeme za
velmi příznivou zprávu pro nás jako zaměstnavatele.
Schválením navýšení počtu pracovníků zřizovatelem umožnilo přijmout 1 pracovníka
v sociálních službách k posílení víkendových a odpoledních směn a 1 nutriční terapeutku.
Přijetím nutriční terapeutky došlo k významnému kvalitativnímu posunu v komunikaci
s klienty v oblasti stravování, sestavování jídelníčků a zefektivnění evidence strávníků.
Kvalitu personálu posiluje vzdělávání, zejména přímé péče, které se uskutečňuje převážně
v zařízení formou seminářů na klíč.
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Materiální podmínky provozu služby se nám podařilo zkvalitnit díky přispění
zřizovatele: z příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč jsme pořídili nábytek do 10 pokojů pro
klienty.
Dále se uskutečnily tyto akce:
- pořízení sítí do oken v ubytovací části
- výmalba společenských prostor
- pořízení 15 ks termoboxů ze sponzorského daru, do kterých se přímo v kuchyni
servíruje mělněná strava o požadované teplotě a zvyšuje se tak kultura stravování u
klientů, kteří jsou krmeni.
- pořízení 15 ks polohovacích pomůcek ze sponzorského daru
- pořízení konvektomatu do kuchyně, který významně zjednodušuje a zkracuje
přípravu stravy
Od začátku roku 2017 jsme začali intenzivně pracovat na podání žádosti o dotaci z OP
ŽP na zateplení budovy, střechy a výměnu zbývajících oken. Bylo nutno vypracovat nový
energetický audit, přepracovat projektovou dokumentaci a doložit další nezbytné dokumenty
k žádosti. Naší žádosti bylo vyhověno a obdrželi jsme dotaci ve výši 3 768 tis. Kč, schválený
podíl zřizovatele na spolufinancování je ve výši 10 178 tis. Kč.
Ke zkvalitnění bydlení přispěje i montáž slunolamů na jihozápadní stěnu budovy, na
kterou rovněž v r.2017 poskytl příspěvek zřizovatel ve výši 1 300 tis. Kč.

Posláním Domova pro seniory Bažantnice je :
poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve
svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím
komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně
soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme
celodenní pomoc.
Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo
ústav.
Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě.
Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání
místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý.
Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování
služeb.
Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu,
praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské
činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví,
pedikúra, duchovní péče).
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Cílová skupina
Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají
omezené schopnosti vést samostatný život ve svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a
zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či
blízkých osob.
Služba je určena pro seniory nad 65 let věku.

Komu není naše služba určena










Osobám, které se nenacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální
situací se rozumí situace, kdy věk a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje
duševní, smyslové a fyzické schopnosti žadatele natolik, že není schopen se sám o
sebe postarat a je nutná pravidelná pomoc jiné fyzické osoby. Dále byly vyčerpány
možnosti zajistit potřebnou pomoc a péči rodinou, blízkými osobami a dostupnými
terénními službami (např. pečovatelská služba apod). V důsledku této nepříznivé
sociální situace žadateli hrozí sociální vyloučení z běžného života společnosti v jeho
přirozeném prostředí (např. běžný kontakt s vrstevníky, využívání běžně dostupných
služeb, účast na kulturních a společenských akcích apod).Osobám, které nepotřebují
zajištění celodenní péče
Osobám trpících různými typy demence
Osobám, které potřebují osobní asistenci
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém
zdravotnickém zařízení.
Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení
klidného soužití s ostatními klienty.
Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v
důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty.
Osobám s vrozenou úplnou hluchotou či slepotou, kteří vyžadují specifickou
komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit
Osobám s vrozenou mentální retardací a autismem

Zásady poskytování služby
-

respektování práv klienta– to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je.
respektování svobodné volby klienta– to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí
klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující.
pružnost v poskytování služeb– to znamená, že službu přizpůsobujeme změně
dosavadního stupně soběstačnosti klienta.
respektování individuálních potřeb– to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou
osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho
představ a cílů.
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VÝSLEDKY ORGANIZACE V HLAVNÍCH OBLASTECH
ČINNOSTI
OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE

I.
KAPACITA

106
102
32

POČET KLIENTŮ K 31.12.2017
PŘIJETÍ 2017
ÚMRTÍ 2017
UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST

33
3

OBLOŽNOST V %

98,26%

VĚKOVÁ STRUKTURA

66-75
76-85
86-95
95+
PRŮMĚRNÝ VĚK

POČET
8
33
56
5
86,42

STRUKTURA KLIENTŮ S PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI:
Stupeň příspěvku na péči
Stupeň č.I – 880,- Kč
Stupeň č. II - 4400,- Kč
Stupeň č III. – 8800,- Kč
Stupeň č. IV – 13200,- Kč
Bez příspěvku

Počet klientů
6
25
41
15
19

% z kapacity
5,67
23,58
38,68
14,15
17,92

Domov pro seniory Bažantnice poskytuje tyto služby:
Ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 80 jednolůžkových pokojů Pokoje lze
dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem
na bezpečnost a hygienu povoleny. Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou
obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: ledničku, rychlovarnou
konvici, mikrovlnnou troubu, televizor, rozhlasový přijímač, vysoušeč vlasů, holicí strojek,
počítač. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid.
Stravování: Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob, ve které se podávají
pouze obědy.
Celodenní strava se podává ve dvou jídelnách na 4. a 6. patře, jejichž kapacita je 30
míst. Imobilním klientům je donášena strava na pokoje.
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V domově se vaří běžně dieta normální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní
druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Jsou to tyto kombinace diet:
 warfarinová/racionální, šetřící, diabetická, bezmléčná
 bezmléčná/racionální, šetřící, diabetická
Klientům s poruchami v příjmu potravy se připravuje strava mělněná nebo mixovaná.
Ve stravovacím provozu zaměstnáváme: 1 vedoucí stravovacího provozu
1 nutriční terapeutku
5 kuchařů
1 pomocnice v kuchyni
Služby péče:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných
osobních záležitostí
- zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná
Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu
u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních
místních církví.
Kulturní a společenský život
Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zajišťují 3 pracovnice,
z nichž každá poskytuje určité činnosti, jak ve formě skupinové tak individuální. Jelikož
přibývá klientů, kteří mají zájem o námi nabízené aktivity, jsou aktivity individuální formou
poskytovány jen klientům, kteří se nemohou účastnit aktivity skupinovou formou.
Cílem veškerých činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich
života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu a zlepšení nebo udržení
dosavadních dovedností a schopností.
Aktivity se snažíme přizpůsobit aktuálnímu fyzickému a duševnímu zdraví klientů.
Aktivity často vychází z individuálních plánů klientů, což klade velký důraz na vzájemnou
spolupráci aktivizačního úseku, klíčových pracovníků a pracovníků v přímé péči.
V roce 2017 si mohli klienti vybírat z bohaté nabídky aktivizačních činností. Aktivizační
činnosti máme rozdělené na pravidelné denní aktivizační činnosti, pravidelné měsíční
aktivizační činnosti a jednorázové společenské aktivity. O nabídce jsou klienti informováni
předem, prostřednictvím nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových
pracovníků. Doprovody na veškeré aktivity zajišťují společně s pracovníky aktivizačního
úseku pracovníci v přímé péči.
Mezi akce s velkou účastí klientů i rodinných příslušníků patřili masopustní a myslivecké
posezení, velikonoční a vánoční jarmark, nesportovní olympiáda, grilování, kulturní
vystoupení a vánoční a předsilvestrovské akce. Velkému zájmu se těšila i sbírka šatstva pro
Charitu, které jsme se zúčastnili 2x v roce 2017.
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V září 2017 jsme uspořádali mezigenerační setkání, jehož cílem bylo v určité době na určitém
místě propojit dvě generace. Do domova přišli žáci 4 třídy ZŠ a studenti střední odborné
školy. Pro všechny byly připraveny aktivity, kterých se zúčastnili žáci společně s klienty. Po
celý den probíhala ochutnávka salátů a pomazánek a odpoledne se uskutečnilo vystoupení
folklorního souboru Podkověnka. Den byl pro všechny náročný, ale plný krásných okamžiků
a setkání. Kromě dětí dochází 3 dobrovolníci, kteří chodí za konkrétními klienty. Jeden
z dobrovolníků připravuje pro klienty každý měsíc soutěž Riskuj.
Náš domov se zapojil do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Celkem jsme
odeslali sedm přání, šest z nich bylo splněno. O přání tří našich klientů ve svých reportážích
informoval i Český rozhlas Brno, kde jsme měli i jeden živý vstup.
V roce 2017 jsme opět s klienty vyjížděli mimo domov. Byly to tyto akce:
- výstava karet
- výstava kaktusů
- návštěva hospůdky
- prohlídka vlakového nádraží a návštěva cukrárny
- prohlídka knihovny a návštěva cukrárny
- prohlídka města, náměstí, fontány a návštěva cukrárny
- návštěva dvou domovů pro seniory v rámci sportovních utkání v pétanque
- výstava betlémů

Přehled akcí za rok 2017
Kromě pravidelných aktivit byly v roce 2017 pro naše klienty připravené níže uvedené akce.
LEDEN:
4. 1. Zpověď
5. 1. Římskokatolická mše
5. 1. Hodinka relaxace
11. 1. Reminiscence: českoslovenští sportovci
12. 1. Riskuj s dobrovolníkem
19. 1. Římskokatolická mše
26. 1. Odpoledne s písničkou z Čech a Moravy
ÚNOR:
1. 2. Zpověď
2. 2. Římskokatolická mše
8. 2. Ohlédnutí za rokem 2016 (komentované promítání fotografii)
9. 2. Beseda o Egyptu s promítáním (dobrovolník Michal Kiss)
16. 2. Římskokatolická mše
16. 2. -28. 2. Výstava fotografii o fašaňku
22. 2. Beseda: Zažívací obtíže
23. 2. Fašaňkové posezení
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BŘEZEN:
1. 3. Zpověď
2. 3. Římskokatolická mše
3. 3. Pěvecký sbor SEXTETO
8. 3. Reminiscence: můj odchod do důchodu
9.3. Riskuj s dobrovolníkem Michalem
14. 3. Sportovní dopoledne (jídelna-pétanque, kroket, dílna-hlavolamy, kuželky, hokej)
16. 3. Římskokatolická mše
22.3. Charita – sbírka šatstva
30. 3. Literární odpoledne-Jaroslav Hašek
DUBEN:
Od 3.4. – 26.4. – soutěž „HÁDEJ , KDO JSEM „
5. 4. Zpověď
6. 4. Římskokatolická mše
11.4. Vystoupení DUO KONDOR
13. 4. Vědomostní soutěž s dobrovolníkem Michalem
18.4. Relaxace
19.4. Beseda-Tomáš Baťa
20. 4. Římskokatolická mše
27.4. Velikonoční posezení
KVĚTEN:
3. 5. Zpověď
3. 5. Výstava karet-sál Evropa
4. 5. Římskokatolická mše
11. 5. Zpívání ke Dni matek
12. 5. Zpívání ke dni matek-MŠ Družstevní Hodonín
18. 5. Římskokatolická mše
23.5. Literární odpoledne – Václav Čtvrtek
24. 5. Nesportovní olympiáda
29.5. Divadlo „S čerty nejsou žerty“ – ZŠ Lužice
31. 5. Beseda-český červený kříž
ČERVEN:
7. 6. Zpověď
8. 6. Římskokatolická mše
8. 6. Turnaj petanque DS Písky Hodonín
15.6. Relaxace
19.6. Výstava kaktusů
19.6. Turnaj Člověče, nezlob se
23.6. Apoštolská bohoslužba
22. 6. Římskokatolická mše
29.6. Grilování
ČERVENEC:
13.7. Literární odpoledne – M.Horníček
17.7. Výlet - Cukrárna IRO
19.7. Beseda Alzheimerova choroba
20.7. Riskuj s dobrovolníkem
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25.7. Sportovní dopoledne (jídelna-pétanque, kroket, dílna-hlavolamy, kuželky, hokej)
31.7. Prohlídka vlakového nádraží
SRPEN:
2. 8. Beseda: Dějiny katolické církve v českých zemích
10. 8. Hodinka relaxace
14. 8. Výlet do knihovny a cukrárny
TÉMATICKÝ TÝDEN S DIVADLEM SEMAFOR:
16. 8. Beseda o divadle Semaforu
17. 8. Výstava k tématu
18. 8. Zpívání písníček ze Semaforu
21. 8. Trénink paměti s tématem dovadla Semaforu
22. 8. Cvičení při písních Semaforu
23. 8. Film o Semaforu
24. 8. Vědomostní soutěž s Michalem-Semafor
28. 8. Výlet do hospůdky v Bažantnici
31. 8. Grilování
ZÁŘÍ:
7.9. Literární odpoledne (František Hrubín)
13.9. Beseda „ Den gramotnosti“+ výstava
14.9. Římskokatolická mše
14.9. Apoštolská bohoslužba
20.9. Sběr šatstva – charita
20.9. Římskokatolická bohoslužba
27.9. Mezigenerační den a Den otevřených dveří
29.9. Prezentace domova u příležitosti Dne seniorů (kulturní dům)
ŘÍJEN:
5. 10. Římskokatolická mše
11. 10. Beseda: jak se žije s osteoporózou
12. 10. Relaxace
16. 10. Turnaj v paměti
19. 10. Římskokatolická mše
25. 10. Vzpomínkové odpoledne - Dušičky
26. 10. Myslivecké posezení
LISTOPAD:
2. 11. Římskokatolická mše
9. 11. Riskuj
10. 11. Turnaj v křížovkách
23. 11. Vánoční jarmark
24.11. Římskokatolická mše
28. 11. Adventní setkání (evangelická církev)
28. 11. Výstava betlémů na KD 30. 11. Literární odpoledne: Eduard Bass
PROSINEC:
4. 12. Druhé adventní pondělí
6. 12. Mikuláš
7. 12. Římskokatolická mše - zrušena
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11. 12. Třetí adventní pondělí
14. 12. Riskuj
15.12. zdobení vánočních stromků s klienty
18. 12. Čtvrté adventní pondělí
20. 12. Beseda-péče o pokožku a stravování v zimě
21. 12. Římskokatolická mše
28. 12. Relaxace
29. 12. Předsilvestrovské posezení
Domov pro seniory Bažantnice během roku 2017 pokračoval v komunitním plánování města
Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro
seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Ve
spolupráci s dobrovolnickým centrem Dobromysl v Hodoníně se rozvíjela spolupráce
s dobrovolníky.

II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST
1. Organizační členění
Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance:
 provozně- ekonomický – mzdová účetní
 zdravotní péče – vrchní sestra
 stravovací - vedoucí stravovacího úseku
 sociální péče – sociální pracovnice
 přímo řízená ředitelem je ekonomka, sociální pracovnice a nutriční terapeutka
Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace.

ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
pokladní

12
10
9
5

THP celkem

Plán počet
zaměstnanců

kategorie

platová
třída
k
1.1.
2017

změna třídy v
průběhu roku

2. Personální vybavení organizace:
změna počtu zaměstnanců

přírůstky

úbytky

evidenční
počet
zaměstnanců
k 31.12.2017

1
1
1
0,5

0
0
0
1

0
0
0
1

1
1
1
1

0,5

1

1

4

všeobecná sestra

10

6

0

1

6

Nutriční terapeut

9

0,5

1

0

1

6,5

1

1

7
0

0

0

0

0

zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel
pedagogičtí pracovníci celkem
pracovník v soc. službách nepedagogická, aktivizační činnost

5

3

0

0

3

pracovník v soc. službách - přímá
obslužná péče

5

28

9

7

30
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sociální pracovník
sociální pracovník
pracovníci v sociálních službách
celkem
kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
uklizečka
údržbář ( řidič zedník, elektrikář, …)
vrátný
provozní zaměstnanci celkem

10
9

1
1

0
2

0
2

1
1

5
3
5
2
2
5
2

33
5
1
1
3
6
2
2,5
20,5

11
0
3
0
0
2
0
0
5

9
0
2
0
0
1
0
0
3

35
5
2
1
3
7
2
3
23

63,5

18

15

69

CELKEM zaměstnanci

Nemocnost v roce 2017
Pracovní úrazy v 2017

14,2 %
2

Dodržování bezpečnosti práce: jsou prováděny pravidelné kontroly a proškolování nových i
stávajících zaměstnanců externím bezpečnostním technikem. O provedených kontrolách jsou
vedeny zápisy v knize BOZP. Nebylo shledáno žádné závažné porušení bezpečnosti práce.
Vzdělávání pracovníků
Pracovníci v sociálních službách:
Celkový počet hodin na vzdělávání
k 31.12. 2017 naplněno

670/rok
732 hodin

Sociální pracovníci
Celkový počet hodin na vzdělávání
k 31. 12. 2017 naplněno

48h/rok
70 hodin

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků proběhlo
formou 8 hodinových seminářů v zařízení (SET-sebeudržovací terapie, Proměny stáří
a gerontooblek), vysláním na specializované semináře mimo zařízení (Proměny stáří a
gerontooblek, Aktivizace klientů se syndromem demence, Motivace a manipulace
v sociálních službách)
Vzdělání odborných zaměstnanců v nepřímé péči se týká ekonomky, mzdové účetní,
stravovacího provozu, kteří jsou vzděláváni v oblastech svých kompetencí podle
aktuálních potřeb provozu – např. mzdové a daňové předpisy, nařízení GDPR, zákoník
práce, zásady výživy seniorů, hygiena stravovacího provozu apod.
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3. Úhrady za pobyt v r. 2017
Typ úhrady (pokoj+strava)
Jednolůžkový + oběd
Jednolůžkový + celodenní strava
Jednolůžkový+dia celodenní
strava
Dvoulůžkový + celodenní strava
Dvoulůžkový+dia celodenní
strava

Bydlení
5.270,00
5.270,00
5.270,00

Strava
1.770,00
3.750,00
4080,00

Celkem
7.040,00
9.020,00
9.350,00

4.850,00
4.850,00

3.750,00
4.080,00

8.600,00
8.930,00

4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice
Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 33 744 tis.Kč,
oproti roku 2016 byly vyšší o 14,34%. Mzdové náklady se podílely na celkovém objemu
nákladů 53,27%, které tak představují nárůst oproti roku 2016 o 1,48%, zejména v důsledku
přijetí dvou nových zaměstnanců a nárůstu platů od 1.7. 2017. Další významnou nákladovou
položkou byla spotřeba materiálu, podíl na celkových nákladech tvoří 19,61 %, kam spadají
náklady na potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, kancelářské potřeby, materiál na opravy,
aktivizaci, prádlo, dále spotřeba energií a vody.
Celkové výnosy domova pro seniory byly 33 744 tis. Kč, což je o 15,51% více jak
v roce 2016, dotace na provoz se podílely na výnosech 37,61 %, tj. o 7,22% více jako v r.
2016. Klienti se na financování provozu podíleli 56,26 %, což je oproti r. 2016 pokles o
8,29 %. Zvýšení úhrad nepokrylo nárůst mzdových nákladů, který byl hrazen ze státního
rozpočtu.
Došlo k mírnému navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových
výnosech podílejí 3,98%. Hospodaření organizace skončilo vyrovnaným výsledkem
hospodaření .
Nákladovost na lůžko
Náklady na 1 lůžko za rok
Náklady na 1 lůžko za měsíc
Náklady na lůžko za den

318343,00 Kč
26529,00 Kč
872,00 Kč

Přehled sponzorských darů
Finanční dary
Poskytovatel
Soukromý dárce
Soukromý dárce
Celkem
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Výše daru
Určený účel
10.000,- Terapeutické pomůcky, společenské vyžití
klientů
10.000,- Zdravotnické a terapeutické pomůcky pro
klienty
20.000,00
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Hmotné dary
Poskytovatel
Hatoň Josef - MEDIST
Kimberly-Clark, s.r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.
Česká lékárna
Celkem

Výše daru
131.889,00
11.383,00
73.515,00
13.703,230.490,00

Určený účel
zdravotnický materiál
textilní podložky
termoboxy
zdravotnický materiál

Náklady 2017
Náklady ( tis. Kč)
Náklady celkem
Mzdové náklady
Odvody soc. a zdravotní
Spotřeba mat. a energie
Opravy a údržba
DDHM do 40.000,Náklady na služby
Odpisy
Zák.soc.náklady
Ostatní náklady

%
33 744
17 978
6 077
6 616
653
409
849
487
303
372

100
53,27
18,02
19,61
1,93
1,21
2,52
1,44
0,90
1,10

Výnosy 2017
Výnosy ( tis. Kč)
Celkové výnosy
Tržby z úhrad za bydlení
Tržba za stravu
Tržby příspěvek na péči
Tržby –zdravotní pojišť.
Dotace 101a
Dotace 105
Příspěvek - zřizovatel
Jiné výnosy

13

%
33 744
100
6 363 18,86
4 326 12,82
8 297 24,59
1 343
3,98
4 229 12,53
2 881 8,54
5 581 16,54
724 2,14
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INVESTICE
Investiční plán pro rok 2017 byl v celkové částce
1. projektová dokumentace zateplení
2. energetický audit zateplení
3. administrace žádosti o dotaci na zateplení
4. nákup konvektomatu

551.000,00 Kč
44.000,00 Kč
56.000,00 Kč
85.000,00 Kč
366.000,00 Kč

Položky investičního plánu 1.- 2. byly pořízeny z vlastních investic, položka 3 byla pořízena
částečně z investičního příspěvku JmK a částečně z vlastních investic. Položku č. 4. jsme
nakoupili z vlastních zdrojů.
Skutečně vynaložené náklady byly následující:
Z vlastních investičních zdrojů:
1. projektová dokumentace zateplení
2. energetický audit zateplení
3. administrace žádosti o dotaci na zateplení
4. nákup konvektomatu

29.040,00 Kč
55.660,00 Kč
17.280,00 Kč
379.788,00 Kč

Z investičního příspěvku JmK
1. administrace žádosti o zateplení
2. administrace veřejné zakázky na zateplení

65.000,- Kč
26.136,- Kč

Mimo plán investic byly poskytnuty investiční prostředky z rozpočtu JmK na zateplení ve
výši 70.000,- Kč.
V roce 2017 byla započata příprava na investiční akci zateplení budovy, na kterou byl
schválen investiční příspěvek JMK ve výši 10.178 000,--.Kč a dotace z Operačního programu
životního prostředí ve výši 3.764.117,--Kč.
Dále nám byl schválen investiční příspěvek JMK ve výši 1.300.000,--Kč na instalaci
slunolamů v roce 2018.

Rozvaha 2017
Výkaz zisku a ztráty 2017
Příloha účetní závěrky 2017
Viz příloha

V Hodoníně dne 19. 3. 2018
Zpracovala : Vladimíra Křížková
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