VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření za rok 2020
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Úvodem
V úvodníku loňské výroční zprávy jsem napsal, že stejně jako v logu
Olomouckého kraje, ke kterému se tradičně hlásím v barevnosti titulní strany,
v činnosti organizace byly různobarevné dny – červené, žluté, zelené nebo
modré. Po uplynulém roce musím připsat i šedé…
V roce 1918 se městem Loštice prohnala nákaza „španělské chřipky“. Nemocí
se nakazilo 700 obyvatel města a 20 na následky nemoci zemřelo. Po více než
100 letech v přímém přenosu sleduji přistání na Marsu, ale zůstávám
bezbranný proti šíření „čínské chřipky“, která svými dopady paralyzuje
mezilidské vztahy, společnost, ekonomiku a dopadá na organizaci. Je nezbytné
redefinovat hodnoty, které jsou nosné a pevné. Dejme si odpověď na otázku:
„Člověk má být nebo mít?“
Děkuji spolupracovníkům za pracovní nasazení a naplňování poslání
organizace v měsících, kdy se běžný život téměř zastavil. Děkuji voleným
zástupcům a zaměstnancům zřizovatele, studentům, dobrovolníkům a rovněž
donátorům za podporu a pomoc. Vím jistě, že nikdo se nezachrání sám...

Ondřej Jurečka
jurecka@utrebuvky.cz
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Domov u Třebůvky Loštice

DĚKUJE ZA PODPORU  POMOC
všem dohromady a každému zvlášť

Město Loštice
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1. INFORMACE O ORGANIZACI
Loštice leží na řece Třebůvce, necelých 30 km
od Olomouce. Obec byla založena jako trhová
ves ve 2. pol. 13. stol. na místě, kde se již dříve
nacházela slovanská osada. První dochovaná
písemná zmínka pochází z roku 1267, kdy olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku od
Petra z Loštic přikoupil popluží. Ve 14. stol.
jsou Loštice označovány jako městečko, kde
se pravidelně konaly trhy a výroční slavnosti.
Město skrývá množství kulturních památek,
např. kostel sv. Prokopa se zachovaným románským jádrem, židovský hřbitov z roku
1544 a klasicistní synagogu z roku 1805. Město
proslulo výrobou loštických pohárů, které se
vyznačují typickými puchýřky. V době největší
proslulosti (v 15. stol.) byly známy po celé střední Evropě, což dokazuje vyobrazení jednoho z nich
na obraze „Zahrada pozemských rozkoší“ od Hieronyma Bosche. Od roku 1876 se ve městě vyrábí
tvarůžky, které zde mají své muzeum. Díky svým nutričním hodnotám (tzn. nízkému obsahu tuku)
a obsahu plnohodnotných bílkovin a vápníku se Olomoucké tvarůžky řadí na první místo mezi sýry.
U představitelů města v 80. letech 20. stol.
dozrála myšlenka postavit seniorský dům.
Pro stavbu bylo vybráno místo, které je
integrální součástí městského prostoru, zasazené do zeleně v těsné blízkosti řeky.
Kromě ryze odborných stavebních prací byla
stavba realizována občany města v rámci
v akce „Z“. Výstavba byla zkrácena o 4 měsíce,
občané odpracovali 67.789 brigádnických hodin a hodnota díla činila 7.940.000 Kč – úspora
31% rozpočtovaných nákladů. Objekt uvedený
je čtyřpodlažní, s jedním podzemním a třemi
nadzemními podlažími s přístavbou plynofikované kotelny. V předvečer oslav 630 let
povýšení Loštic na město byl 6. května 1983
otevřen Domov-penzion pro důchodce.
V letech 2006 až 2015 organizace nesla název
Penzion pro důchodce Loštice a od 1. ledna
2016 Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková
organizace.
V letech 2017 až 2018 objekt prošel rekonstrukcí a modernizací ve výši 27.979.902 Kč.
Uživatelům nabízíme 33 jednolůžkových
a 6 dvoulůžkových bytových jednotek (5 jednotek je stavebně přizpůsobeno pro osoby
s tělesným postižením). Vstup do objektu,
společných prostor a bytových jednotek uživatelů je bezbariérově upravený.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBA je určena mužům a ženám od 45 let věku se sníženou soběstačností
(z důvodu zdravotního omezení nosného a pohybového aparátu se zachováním částečné
mobility) a chronickým onemocněním, kteří jsou schopni částečné sebeobsluhy a díky své
momentální nepříznivé sociální situaci potřebují podporu sociální služby chráněné bydlení
se stanovenou kapacitou 45 míst.

DLOUHODOBÝM PRIORITNÍM CÍLEM ORGANIZACE
je udržení individuálních schopností a dovedností vysokého počtu
uživatelů prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb.
Přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby | stav k 31. 12. 2020
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ZÁKLADNÍ ČINNOST „poskytnutí ubytování“ uživatelům zabezpečujeme 24 hodin denně
a 7 dnů v týdnu nepřetržitě. Další základní činnosti a fakultativní služby (kromě přepravy
vozem organizace) poskytujeme v pracovních dnech od 6:00 a v ostatních dnech od 7:30
do 19:00 hodin.
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Bytová jednotka kompletně rekonstruovaná
(2017 – 2018) o rozloze 35 m2 se skládá z předsíně s kuchyňským pracovištěm, hygienického
jádra, pokoje s lodžií a sklepní kóje v suterénu.
Bytová jednotka umožňuje uživatelům uspokojit
jejich základní lidské potřeby na stejném
principu jako v běžné domácnosti. Vybavení bytových jednotek je uzpůsobeno tak, aby
umožňovalo poskytování sociální služby podle
individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů a zároveň podporovalo aktivitu uživatelů
a rozvoj samostatnosti. Každá bytová jednotka
odráží individualitu uživatelů. Kuchyňka je vybavena dvěma oddělenými kuchyňskými linkami
s vestavěnými elektrospotřebiči (varnou
deskou, digestoří) a lednicí. Hygienické jádro
(umyvadlo, toaleta a sprchový kout) je uzamykatelné, přizpůsobené pro nouzové otevření a
pro pohyb osob s tělesným postižením (v prostoru sprchy a toalety jsou na zdi upevněna
opěrná madla, podlaha má protiskluzný povrch)
s celodenním přístupem k teplé a studené vodě.
Součástí je autonomní otopný systém s termostatem a možnost přitápění. V pokoji je zajištěn
přístup k topení, aby bylo možné regulovat
pokojovou teplotu. Okna je možno otevřít pro

potřebu větrání a zastínit proti přímému slunečnímu svitu. V pokoji je vstup společné televizní
antény, domácí telefon s vrátníkem a připojení
k internetu. Uživatelům ve společných prostorách je k dispozici ordinace praktického lékaře
se zázemím pro práci sestry i společenská
místnost (počítače s přístupem na internet, knihovna s volným výběrem knih, rotoped
a cvičební náčiní, televizor). Dále aktivizační
dílna s kuchyňkou a volně přístupná koupelna
s vanou. Toalety ve společných prostorách jsou
bezbariérové. Venkovní prostory areálu uživatelům nabízí pěstitelské zahrádky, zahradní
posezení v altánech a stroje pro venkovní cvičení. Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů je
v bytových jednotkách (pokoj, hygienické jádro)
a ve společných prostorách instalován signalizační
systém
„sestra – pacient“,
určený
světelnou signalizací včetně hlasového spojení
mezi uživatelem a pracovnicemi sociálního
úseku, požární a kouřová čidla požáru, včetně
elektronického požárního systému, a systém
nouzového osvětlení. Lůžkový výtah je evakuační a pro případ výpadku dodávky elektrické
energie je v organizaci instalován náhradní
zdroj energie (motorgenerátor).

1.1 Základní činnosti a fakultativní služby
Pracovníci Domova u Třebůvky Loštice poskytují základní činnosti uživatelům individuálně
dle jejich požadavků a potřeb. Výše úhrady za základní činnosti sociální služby byly stanoveny na základě § 17 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

1.

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY, POMOC S PŘÍPRAVOU STRAVY

pomoc při zajištění celodenní stravy a pomoc s přípravou stravy

| 11 |

170 Kč | 67 Kč / oběd

2. POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
jednolůžková bytová jednotka – jednotlivec
dvoulůžková bytová jednotka – každý z dvojice / neobsazená uživatelem
v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

185 Kč / den
135 Kč / den
zdarma

3. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
pomoc při údržbě domácích spotřebičů
podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

130 Kč / hod.
130 Kč / hod.
100 Kč / hod.

4. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
podpora v oblasti vztahů
podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

5.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

doprovázení k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc i podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování

6.

130 Kč / hod.

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí

8.

100 Kč / hod.
100 Kč / hod.
100 Kč / hod.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností podporujících sociální začlenění osob

7.

100 Kč / hod.
100 Kč / hod.
100 Kč / hod.
100 Kč / hod.
100 Kč / hod.

130 Kč / hod.
130 Kč / hod.

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

130 Kč / hod.
130 Kč / hod.
130 Kč / hod.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY jsou činnosti související s poskytováním základních činností:
podpora a pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
podpora a pomoc při podávání jídla a pití
praní (37 Kč / 1 kg) a žehlení prádla (9 Kč / 1 kg)
přeprava uživatele vozem organizace do km / nad km

232 Kč / hod.
232 Kč / hod.
46 Kč
22 Kč

Úhrady (kromě poskytnutí ubytování) jsou stanoveny za 1 hodinu a hradí se na základě
skutečně spotřebovaného času. Poskytování základních činností uživatelům se v průběhu
sociální služby mění – rozsah čerpání poskytovatel s uživatelem aktualizuje ve „Smlouvě
o posktnutí sociální služby“ a v individuálním plánu uživatele.
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Zastoupení uživatelů podle věkové struktury | stav k 31. 12. 2020
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1.2 Realizované „mini“ projekty
Zřizovatel organizaci zakoupil osobní
automobil VW Caddy s vestavbou pro
přepravu imobilních osob. Ředitel
v březnu za přítomnosti hosta starostky Města Loštice vůz předal
uživatelům do užívání.
Projekt „Když NOHY někdy NESLOUŽÍ“
podpořený z Programu města Loštice
pro poskytování dotací pro rok 2020
ve výši 35.000 Kč organizace sloučila
s podporou Nadačního fondu STOP
šikaně ve výši 30.000 Kč. Pro uživatele
pořídila za celkem 65.250 Kč:
15 ks sedaček do sprchy JILL
2 ks chodítek 286i
2 ks rehabilitačních šlapadel KIM
1 ks chodítka Quadri Light
1 ks magnetický rotoped Housefit Tiro
3 ks pedálových pomůcek | 1 ks stoličky s podnožkou | 1 ks invalidního vozíku Progeo Basic
„ZDRAVÁ ústa pro KOMUNIKACI“ projekt podpořený
částkou 30.000 Kč z programu MiNiGRANTY Veolia
2020 u uživatelů sledoval zvýšit znalosti
o důležitosti zdravých zubů a dutiny ústní. Např. při
špatném stavu zubů může dojít k onemocnění
i jiných orgánů těla, proto je velice důležité poznat
souvislost mezi zdravím dutiny ústní a zdravím
celkovým. V rámci projektu bylo uživatelům
zajištěno vyšetření dutiny ústní zubním lékařem,
zakoupila se ultrazvuková čistička zubních náhrad,
uživatelé obdrželi nástroje a pomůcky pro dentální
hygienu apod. Na realizaci projektu spolupracujeme:
ARAK o.p.s. Olomouc | MUDr. Ladislav Korotvička

Ptačí hostinec Loštice – dvanáct ptačích zastavení.
Spolek STURM ve spolupráci s městem Loštice přišel s projektem Ptačí naučné stezky.
Ptačí stezka se skládá z jedenácti ptačích budek pro různé druhy ptáků, kteří žijí v okolí, a
jednoho ptačího hostince. Součástí každé ptačí budky je informační tabule s fotografiemi
a krátkým popisem vybraných druhů ptáků. Délka ptačí stezky bude kolem 3 kilometrů a
je navržena tak, aby byla dobře dostupná pro děti, rodiče s kočárky či cykloturisty. Jedno
ptačí zastavení je instalováno před Domovem u Třebůvky Loštice.

| 14 |

1.31Vybrané aktivity pro uživatele a dárcovství
Začátek roku probíhal optimisticky, ale další měsíce ukazovaly, že budeme rádi, když se
alespoň zpod roušky poznáme a letmo si popovídáme. Vzhledem k pandemii C-19 byly
zrušeny aktivity, přednášky a sportovní klání.
V lednu proběhla „Tříkrálová večeře“ za účasti hostů Bc. Šárky Havelkové Seifertové,
starostky Města Loštice; Ing. Jaroslava Kováře, jednatele A. W. Loštice; MUDr. Ludmily
Koukalové a MUDr. Jana Šmirga s chotí, praktických lékařů; Mgr. Jana Hudce s chotí,
evangelického faráře; P. Ing. arch.
Mgr. Kristiána Libanta, CM, katolického duchovního a Bc. Romana
Ježka, pracovníka VEOLIA Olomouc.
Ve spolupráci se Základní školou
Loštice pokračovalo čtení pro uživatele a vystoupení dětí ze Základní
umělecké školy v Lošticích. V únoru
jsme se dozvěděli, jak to dopadlo
v pohádce „O veliké řepě“. Na začátku covidové hysterie uživatele podpořili mladí loštičtí
hasiči, kteří jim namalovali obrázky. V dubnu se pod lodžiemi uživatelů rozezněla hudba,
kterou zprostředkovali loštičtí muzikanti, kteří uživatelům zpříjemnili nelehkou dobu.
V doprovodu Bc. Šárky Havelkové – Seifertové, starostky města, a vedoucího MKS
Stanislava Veselého nás 10. 6. 2021 navštívily ženy z kurzu „paličkování“, které probíhá
v Městském kulturním středisku v Lošticích. Pracovníci obdrželi „paličkované srdíčko“
jako výraz poděkování za nasazení a péči o uživatele v jarní vlně epidemie.

Svatý Mikuláš, který byl zastoupen pouze čertem (inu C-19 mají také v nebi), uživatelům
předal drobné dárky a popřál pevné zdraví. Advent završilo hudební vystoupení skupiny
ŠLAPETÉČKO dne 20. 12. 2020 pod lodžiemi uživatelů…
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DĚKUJEME
za finanční a materiální podporu
pro uživatele a pomoc zvládnut období C-19

 ARAK o.p.s. Olomouc
 A. W. spol. s r.o. Loštice 30.000 Kč
 A. W. spol. s r.o. Loštice 6.178 Kč | formou tvarůžků
 Bc. Roman Ježek
 Bc. Zuzana Lípová
 Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
 EMPORIO BEAUTY s.r.o. Loštice 15.000 Kč
 HELLA AUTOTECHNIK NOVA Mohelnice s.r.o. 4.840 Kč
 Hudební skupina ŠLAPETÉČKO Loštice
 J&T Bank a.s. Praha
 JIKA Olomoucké dobrovolnické centrum o. s.
 Mateřská škola Loštice
 Město Loštice 35.000 Kč
 Městské kulturní středisko Loštice
 Nadace Charty 77 Praha 5.886 Kč
 Nadační fond STOP šikaně Praha 29.919 Kč
 Nadační fond Veolia Praha 30.000 Kč
 Olomoucká dopravní s. r. o. Olomouc 20.000 Kč
 Philip Morris a.s. Kutná Hora
 SKAUT okres Olomouc
 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická E. Pöttinga Olomouc
 Vápenka Vitoul s.r.o. Mladeč
 Veolia Energie ČR, a. s. Ostrava 4.339 Kč
 Základní škola Loštice
 Základní umělecká škola Adolfa Kašpara v Lošticích

S ohledem na epidemiologickou situaci ředitel 2020/03 uzavřel „Dohody o dobrovolné pomoci“ v návaznosti na potřebu zajištění činnosti poskytovatele v souvislosti s nouzovým
stavem“ se 3 studentkami – výkon činnosti od 23. 3. do 7. 5. 2020 – odpracovaly 115,5 hodin
. Na základě „Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o pracovní povinnosti za
nouzového stavu“ v organizaci vykonalo pracovní povinnost 5 studentek, které od 16. 10. do
14. 12. 2020 odpracovaly 151 hodin . Zajištění činnosti ve ztížených podmínkách,
výskyt onemocnění C-19 – podzimní vlna od 18. 9. 2020 do 12. 11. 2020 – nemocí onemocnělo
42,85 % z celkového počtu uživatelů a 18,18 % z celkového počtu pracovníků.
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2. ORGANIZACE & LIDSKÉ ZDROJE
Organizace je řízena ředitelem, kterého do funkce jmenuje a odvolává Rada Olomouckého
kraje. Ředitel organizaci řídí prostřednictvím sociálního úseku a jednotlivých referátů.
Spolupracovníci řediteli zodpovídají za dodržování právních norem souvisejících s vykonávaným druhem práce dle pracovní náplně. Ředitel se zodpovídá Radě Olomouckého
kraje. Organizace má stanovenu strukturu, počet pracovních míst, pracovní profily a kvalifikační požadavky i rozsah pracovních činností.

sociální úsek:
zabezpečuje
poskytování základních
činností a fakultativních
služeb v rozmezí
registrace sociální
služby, provádí praní a
úklid

hospodářský referát:
provádí ekonomické
činnosti, správu
a ochranu majetku, plní
úkoly spojené
s přípravou a čerpáním
finančních prostředků,
zpracovává personální a
mzdovou agendu...

technický referát:
provádí běžnou údržbu,
obsluhu plynofikované
kotelny...

Organizační struktura | stav k 31. 12. 2020
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PRACOVNÍ ÚVAZKY

 evidenční počet
pracovníků přepočtený

hospodářsko-správní a provozně techničtí

2,00

počet pracovníků
31. 12. 2020
2

sociální pracovnice

1,00

1

pracovnice sociálních služeb

4,33

7

převážně manuálně pracující

3,00

5

vyplaceno za hlavní činnost

4.182.666 Kč

Pracovní neschopnost za rok 2020 dosáhla výše 8,51 %. Organizace během roku uzavřela
3 dohody o provedení práce na dobu zastupování v době pracovní neschopnosti a čerpání
řádných dovolených.
Organizace za účelem zvyšování kvality služeb a
získávání dalších odborných znalostí, včetně
podpory odborného růstu, je dlouhodobě zapojena do projektu Národní systém kvality služeb
cestovního ruchu v ČR. Organizace úspěšně
prošla hodnocením I. stupně Českého systému
kvality služeb. Zpráva průběžného hodnocení č.
2448 z 30. 11. 2020 konstatuje: organizace se
aktivně zaměřuje na poskytování kvalitních služeb, propojuje definované standardy MPSV
v poskytování sociálních služeb s certifikací
ČSKS, snaží se o neustálý rozvoj nabízených
aktivizačních aktivit pro klienta zařízení, systémově přistupuje k řešení případné stížnosti
formou zavádění preventivních opatření. Slabé
stránky nebyly identifikovány.
Organizace splnila všechny požadavky pro udržování platnosti I. stupně ČSKS a je oprávněným
držitelem certifikátu s platností certifikátu do
23. 10. 2021.

2.1 Vzdělávání a supervize pracovníků
Organizace u pracovníků rozvíjí znalosti a kompetence prostřednictvím odborného vzdělávání, vytváří dobré pracovní podmínky a zajišťuje pomoc a podporu od nezávislých
odborníků. Absolvované okruhy vzdělávaní  = akreditace MPSV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aplikace standardů v praxi sociálních služeb 
Fond kulturních a sociálních potřeb po novele
Hygienická opatření proti COVID-19 v praxi
Individuální přístup ke klientovi – práce se životním příběhem klienta (seniora) 
Letní škola Transakční analýzy 
Mezigenerační vztahy a konflikty na pracovištích
Obsluha motorové pily a křovinořezu
Proces udržování platnosti certifikátu I. stupně ČSKS
Příprava poskytovatele sociálních služeb na inspekci kvality 
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Slovní sebeobrana 
Specifika komunikace s lidmi se syndromem demence 
Školení řidičů 2021
Účetní závěrka vybraných účetních jednotek
Vyjednávání a kontraktování sociálních služeb 
Závažná novela zákoníku práce 2020
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021
Změny ve zdanění mezd a platů v roce 2020
Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb 

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2020

2019

2018

2017

Náklady na vzdělávání

32939

49306

37590

38039

Náklady na supervize

26800

24800

26800

26800

I. VZDĚLÁVÁNÍ

32.939 Kč

počet vzdělávacích hodin celkem
z toho počet vzdělávacích hodin s akreditací MPSV
 náklady v Kč / hodina vzdělávání
 náklady v Kč / jednoho pracovníka

II. SUPERVIZE

297 hodin
96 hodin
110,91 Kč
3.188,67 Kč

26.800 Kč

rozsah supervize ředitel
rozsah supervize sociální úsek – cca 6 týdnů  2,56 hod./pracovnici

III. DOBROVOLNICTVÍ & STÁŽE

12 hodin
16 hodin

345 hodin

celkový počet hodin se smlouvou
celkový počet hodin bez smlouvy
odborné a rekvalifikační stáže

0 hodin
185 hodin
160 hodin

Individuální vzdělávací plány pracovníků organizace včetně naplnění zákonné povinnosti akreditovaného vzdělávání pracovníků sociálního úseku (v návaznosti na
ustanovení zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
byly splněny.
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2.2 Propagace organizace

V průběhu roku zřizovatel organizace spustil Rozcestník příspěvkových organizací
Olomouckého kraje, který prezentuje jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Nová webová služba podporuje internetové stránky poskytovatelů, filtruje je podle zaměření, druhu
a místa působení. Návštěvníkům
umožňuje
orientaci
ve širokém
spektru sociálních služeb, které kraj
nabízí, včetně komentované virtuální
prohlídky jednotlivých organizací.
Analýza Google Analytics poskytuje
přehled o provozu a efektivitě marketingu. Za období od 1. 1. do 31. 12.
2020 stránky www.utrebuvky.cz
navštívilo 2.224 návštěv, z toho 1.325
nových uživatelů (2019 návštěv 1.901,
z toho 1.276 nových uživatelů). Za
období provozu „nových“ webových
stránek (od 1. 9. 2020) do konce roku
bylo zaznamenáno 425 nových
uživatelů.
V rámci Českomoravské konfederace odborových svazů v rámci posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, je v organizaci ustanoven „Regionální zásahový tým pro Olomoucký kraj“.
Ředitel je členem řídící skupiny a vedoucí
expertního týmu pro tvorbu akčního plánu
v rámci „Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP
Mohelnice“. Smyslem projektu bylo zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na vytýčeném území včetně akčního
plánu, který bude jeho prováděcím dokumentem při nastavení a udržení základní sociální
sítě v mikroregionu. Projekt nastavil systém poskytování sociálních služeb tak, aby byly
z finančního, místního i lidského hlediska dostupné všem, kteří je potřebují využívat.
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3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Organizace má nastaveno vícezdrojové financování: příjmy od uživatelů sociální služby,
příspěvek na provoz od zřizovatele, účelová dotace na zajištění sociálních služeb z prostředků účelové dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě
ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace obdržela dotaci MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií C-19 a na
podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií C-19.

3.1 Výnosy hospodaření
Schválený rozpočet výnosů na rok 2020 ve výši 7.654.000,00 Kč, skutečné naplnění
k 31. 12. 2020 ve výši 8.672.068,54 Kč, z toho:

Výnosy z hlavní činnosti
výnosy z prodeje služeb – příjmy od uživatelů
výnosy za zdravotní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami
čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření
čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů – peněžní dary
ostatní výnosy z činnosti
úroky
výnosy vybraných MVI z transferů od ostatních ÚSC
výnosy vybraných MVI z transferů ÚSC zajištění sociálních služeb
výnosy vybraných MVI z transferů ÚSC
z toho: příspěvek na provoz – mzdové náklady
z toho: příspěvek na provoz – odpisy
výnosy vybraných MVI z transferů ÚSC dotace MPSV C-19
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3.041.250,00 Kč
8.655,36 Kč
2.280,00 Kč
30.000,00 Kč
118.928,56 Kč
945,23 Kč
35.000,00 Kč
4.030.900,00 Kč
955.239,51 Kč
225.439,51 Kč
729.800,00 Kč
420.469,00 Kč

3.2 Náklady hospodaření
Schválený rozpočet nákladů na rok 2020 ve výši 7.626.000,00 Kč, skutečné čerpání
k 31. 12. 2020 ve výši 8.643.667,66 Kč, z toho:

Náklady z hlavní činnosti
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady včetně OON a náhrady mzdy za dočasnou PN
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
jiné daně a poplatky
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouhodobého majetku

251.500,50 Kč
705.852,93 Kč
138.846,10 Kč
4.919,00 Kč
1.720,00 Kč
412.931,07 Kč
4.182.666,00 Kč
1.377.916,00 Kč
16.549,00 Kč
362.161,13 Kč
4.830,00 Kč
5.882,03 Kč
729.800,00 Kč
448.093,90 Kč

Výsledek hospodaření | stav k 31. 12. 2020
VÝNO SY
NÁ KL A DY
VÝSL E D E K HO SPO D A Ř E NÍ Z HL AVN Í Č IN NO S TI

8.672.068,54 Kč
8.643.667,66 Kč
28.400,88 Kč

Hospodaření organizace k datu 31. 12. 2020 skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve
výši 28.400,88 Kč, který tvoří transferový podíl. Organizace se souhlasem zřizovatele od
srpna 2020 provozuje doplňkovou činnost: pronájem ordinace za účelem provozu klinické
logopedie. Hospodaření organizace z doplňkové činnosti k datu 31. 12. 2020 skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 4.240,00 Kč.

3.3 Významné investiční akce a opravy
1. Běžné opravy nemovitého majetku

24.581,57 Kč

2. Oprava elektroinstalace v 1. PP

6.888,50 Kč

3. Oprava osobního automobilu Škoda

17.516,00 Kč

4. Oprava oběhového čerpadla Wilo pro kotle Buderus GB 312

17.250,00 Kč

5. Oprava provozních zařízení

23.305,40 Kč

6. Výměna čerpadla kotle Buderus GB 312

27.340,00 Kč

7. Výměna kuchyňského korpusu v bytové jednotce

7.995,00 Kč

8. Výměna posuvných dveří včetně zárubní v bytové jednotce

13.969,63 Kč
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3.4 Účelová dotace
V rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK v roce 2020 byla
organizaci přiznána účelová dotace na zajištění sociálních služeb ve výši 4.030.900,00 Kč,
vyčerpána v plné výši. V rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 byla
organizaci 2x přiznána dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření
v sociálních službách v souvislosti s epidemií C-19 v celkové výši 114.568,00 Kč, vyčerpány
v plné výši. V rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 byla organizaci
přiznána dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií C-19 ve výši 305.901,00 Kč, vyčerpána v plné výši.

3.5 Závazné ukazatele
Zřizovatel schválil limit mzdových prostředků ve výši 4.182.666,00 Kč, který byl vyčerpán
ve výši 4.182.666,00 Kč, včetně ostatních osobních nákladů a náhrady mzdy za dočasnou
pracovní neschopnost. Jako závazný ukazatel byl schválen průměrný přepočtený počet
pracovníků ve výši 10,33 pracovníků a skutečné čerpání k 31. 12. 2020 bylo 10,33 pracovníků.
Dalším závazným ukazatelem byl odvod z fondu investic v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve výši 656.920,00 Kč. Zřizovatelem byl schválen a vyčerpán neinvestiční příspěvek
na provoz – odpisy ve výši 729.800,00 Kč, neinvestiční příspěvek na provoz – mzdové
náklady ve výši 225.439,51 Kč.

3.6 Hospodaření s fondy
Fond investic
zůstatek k 1. 1. 2020
tvorba fondu investic
z toho: účetní odpisy z hlavní činnosti
účetní odpisy z doplňkové činnosti
čerpání fondu investic
z toho: odvod z odpisů
pořízení dlouhodobého hmotného majetku
zůstatek k 31. 12. 2020
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953.708,94 Kč
730.125,00 Kč
729.800,00 Kč
325,00 Kč
1.436.920,00Kč
656.920,00 Kč
780.000,00 Kč
246.913,94 Kč

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospo daření
zůstatek k 1. 1. 2020
tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření
čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření
zůstatek k 31. 12. 2020

19.044,00 Kč
0,00 Kč
2.280,00 Kč
16.764,00 Kč

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů
zůstatek k 1. 1. 2020
tvorba rezervního fondu
čerpání rezervního fondu
zůstatek k 31. 12. 2020

36.569,00 Kč
80.000,00 Kč
30.000,00 Kč
86.569,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
zůstatek k 1. 1. 2020
tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2020
čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb
z toho: příspěvek na stravování
zůstatek k 31. 12. 2020

18.894,43 Kč
82.725,00 Kč
68.864,00 Kč
68.864,00 Kč
32.755,43 Kč

λoγος  v logu organizace
se zrcadlí úrodná černozem Hané, řeka Třebůvka protékající městem,
zeleň a slunce nebo „loštický tvargel“?
Živly jsou nezbytné k životu, přidávají dynamiku do zdánlivé všednosti…
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4. KONTROLNÍ ČINNOST
4.1 Vnější kontroly
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Šumperk. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů
o platbách pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné
evidenční nedoplatky. Kontrolou nebyla uložena opatření k nápravě.

4.2 Vnitřní kontroly
Vnitřní kontroly byly provedeny na základě hodnocení rizik a potencionálního dopadu na
činnost organizace v rozsahu 6 kontrol. Kontrolní činnost směřovala k objektivnímu testování a hodnocení funkčnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci. Na základě
kontrolních činností lze konstatovat, že se systémy chovají žádoucím způsobem, probíhají
bez problémů či jiných nedostatků. Stanovené dlouhodobé záměry i plánované cíle organizace jsou řádně a včas plněny a je dosahováno efektivnosti a účinnosti. Vnitřní kontrolní
činností ředitele nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly vliv na hospodaření
organizace nebo ovlivnily hospodářský výsledek organizace, nebyla zjištěna manka, úrokové prodlení ani jiná pochybení.

4.3 Revize technických zařízení
Revize technických zařízení: bezpečnostního výstroje ohříváku vody, plynofikované kotelny, elektrické instalace v bytových jednotkách a ve společných prostorách, elektronické
požární signalizace, elektrospotřebičů, kamerového systému, detektoru úniku plynu,
motorgenerátoru, nouzového osvětlení, odborné prohlídky výtahu, panikového kování, tělovýchovného zařízení, hasicích přístrojů, požárního vodovodu a dalších byly provedeny
externími subjekty na základě zpracovaného ročního plánu.

4.4 Audit
Audit k poskytnutí finančních prostředků z účelové státní dotace na zajištění sociálních
služeb na území Olomouckého kraje v roce 2020 v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v OK – Podprogramu č. 1 za rok 2020 konstatuje: přidělené
finanční prostředky projektu byly čerpány v souladu s Právním aktem jako spolufinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, dále v souladu s podmínkami uvedenými v žádosti o dotaci i s podmínkami
stanovenými poskytovatelem dotace.
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4.5 Plán rozvoje organizace
Kontrola naplňování „Plánu rozvoje organizace 2019 - 2021“ dokument je dostupný na
www.utrebuvky.cz/o-nas/dokumenty |  splněno / probíhá nebo  nezahájeno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zjišťování potřeb Mikroregionu Mohelnicka
Udržení místních zdrojů při poskytování sociální služby
Udržení informovanosti veřejnosti o poskytované sociální službě
Navázání spolupráce s kluby seniorů
Public relations
Spolupráce se školskými a vzdělávacími institucemi
Udržení procesu řízení organizace
Profesní rozvoj pracovníků
Udržení vnitřního systému hodnocení a odměňování pracovníků
Udržení spolupráce s dobrovolnickými centry
Udržení certifikace stupeň I. Českého systému kvality služeb
Příprava projektové dokumentace a realizace stavby
Obnova dosluhujícího vybavení v pokojích bytových jednotek
Pronájem ordinace
Fundraising


















4.6 Poskytování informací
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění:
▪
▪
▪
▪
▪

počet podaných žádostí o informace:
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
výčet poskytnutých výhradních licencí:
počet stížností podaných podle § 16a):
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1
0
0
0
0

PŘÍLOHY
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření za rok 2020
zpracovaná na základě dokumentu
„Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem“
Ondřej Jurečka | Zuzana Pospíšilová | Renata Rabenseiferová
zveřejněno 20. 3. 2021 | náklad 50 ks
text neprošel jazykovou korekturou
fotografie s. 10 | 21 | 24 |
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