Zpráva o činnosti
Ústavu sociální péče
Velké Opatovice,
příspěvkové organizace
za rok 2006
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I.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
1. Sociální a výchovná péče

I.1.1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci sledovaného období, obložnost v %,
členění dle zdravotního stavu včetně členění na ošetřovatelská a standardní lůžka, počet
příjmů a ukončení pobytu, průměrný věk klientů
Kapacita zařízení

124 lůžek

Počet klientů k 31.12.2006

120

Využití obložnosti
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
121 121 122 122 122 122 121,4 121 121 119,8 120 120
Počet
klientů
97,58 97,58 98,39 98,39 98,39 98,39 97,87 97,58 97,58 96,61 96,77 96,77
%
obložnosti
Průměrná obložnost za rok 2006 je 97,66 %.

Zdravotní skladba klientů
Imobilní
Částečně imobilní

11
9

Inkontinence lehká
středně těžká
těžká

7
9
7

Klienti sledovaní pro diagnózu:
ICHS
Hypertenze
Diabetes mel.
Onkologické onemocnění
Epilepsie

13
25
9
5
32

Průměrný věk klientů ve sledovaném období - 53 let.
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I.1.2 Úroveň bydlení – počet pokojů a lůžek, vybavenost
Členění pokojů
Pokoje
I. oddělení

II. oddělení

III. oddělení

1. lůžkové
2. lůžkové
3. lůžkové

3
6
7

8
8

8
8

Chráněné
bydlení
4
-

Počet lůžek

36

40

40
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Celkem

124

3
26
23

Klienti mají na pokojích vedle základního vybavení (postele, židle, stoly, poličky) vlastní
křesla, televizní přijímače, rozhlasové přijímače, magnetofony, obrázky, hračky, výrobky
vyrobené v rámci pracovní terapie apod. Na každém oddělení jsou denní místnosti pro
klienty, sesterna a kuchyňka.

I.1.3 Úroveň poskytovaných služeb - stravování klientů, stravovací jednotka, konzultace
stravy, dodržování norem průměrných nákladů na potraviny, další poskytované služby
V zařízení se poskytuje strava normální, dietní a diabetická.
Druh stravy
normální
dietní
diabetická

Stravovací jednotka
60,- Kč
61,- Kč
62,- Kč

Počet klientů
93
21
6

Složení stravy co se týče bílkovin, tuků, vitamínů apod. je kontrolováno a schvalováno
praktickým lékařem.
Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny za rok 2006
Druh stravy
normální
dietní
diabetická
Celkem

Stanovená norma nákladů
na potraviny
2.201 787,50 Kč
435 157,00 Kč
147 522,75 Kč
2.784 467,25 Kč

Hodnota skutečně
spotřebovaných potravin
2.201 972,19 Kč
435 086,68 Kč
147 431,61 Kč
2.784 490,58 Kč

Rozdíl
- 184,79 Kč
+ 70,32 Kč
+ 91,14 Kč
- 23,33 Kč

Služby pro klienty
Klientům zajišťujeme různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Klienti pravidelně
využívají služeb kadeřnice, masérky a pedikérky. Pomáháme klientům s nákupy nebo jim
nakupujeme, doprovázíme je na vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
Doba návštěv
700 – 1900 hodin
900 – 1800 hodin

V pracovní dny denně:
V sobotu a neděli:
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Kromě toho každá třetí neděle v měsíci je návštěvní, v ústavu je přítomen pan ředitel,
vrchní sestra a sociální pracovnice k podání potřebných informací.
I.1.4 Organizování a provádění volnočasových aktivit (zájmová činnost, kulturní a
sportovní akce, pracovní terapie), výchovná a pedagogická činnost
Volnočasové aktivity v našem zařízení jsou přizpůsobeny přáním a aktivitám, které klienti
mají, či o ně jeví zájem. Naše činnost vyvíjená vůči obyvatelům je vždy chápána jako nabídka
služeb, které ne vždy uspokojí všechny klienty. Proto se snažíme klienty neustále motivovat a
vymýšlet nové činnosti, které by je nejvíce zajímaly. Činnosti jsou plánovány jak s ohledem
na efektivitu druhů činností, programů, tak i podle počtu účastníků, jejich častostí a dynamiky
zájmu o ně.
Podle záznamů, které provádíme každý měsíc, dochází u našich klientů k poklesu aktivity
a to hlavně důsledkem stárnutí a ne vždy dobrému zdravotnímu a psychickému stavu. Proto
hlavním programem činnosti pro klienty je především zachování soběstačnosti a dobré
fyzické a psychické pohody. Naše činnosti se dále orientují na rukodělné činnosti s cílem
využít zbytků dovednosti a mobility, cvičení paměti a oživování dlouhodobé paměti,
pohybové hry a tance s fyzioterapeutickým efektem, zájmově kulturní činnosti, domácí práce.
Naši klienti jsou o všech aktivitách, kulturních a společenských akcích informováni
formou nabídky, která je vždy v dostatečném časovém předstihu umístěna na nástěnce. Ne
všichni nabídce porozumí, proto ji velice často nabízíme slovně, individuálně.

Zájmová a kulturní činnost
Naše zájmová a kulturní činnost je tvořena podle zájmu a efektivit témat, která jsou
nabízena. Stále největší zájem je o taneční odpoledne při dechové i moderní hudbě spojené
s návštěvou klientek z ÚSP Šebetov a ÚSP Svitavy. Dále jsou to různé formy společenských
her, vystoupení, setkání, výstav a jiných kulturních aktivit.
Od jara do podzimu hojně využíváme park na procházky a menší sportovní hry, sportovní
hřiště hlavně k hraní velice oblíbeného fotbalu. I naše okolí nabízí pěkné prostředí
k procházkám a relaxaci. V zimním období pobýváme spíše na tělocvičně, na pracovnách a
v jídelně.
Kulturní aktivity jsou především přizpůsobeny přáním či individuálním plánům obyvatel.
Jsou to dechové koncerty, divadelní, sportovní a filmová představení, cirkusová či varietní
vystoupení a mnoho dalších akcí, které probíhají ve Velkých Opatovicích, ale i v okolí.
Klientům je nabídnuta účast, někdy bohužel s ohledem na počet a náročnost akce a též na
dostupnost. Ale i to se nám pomalu daří vyřešit častostí či zajištěním podobné nebo stejné
akce v prostorách našeho zařízení.
Sportovní činnost
Každé ráno je klientům nabídnuta rozcvička na protažení, která je přizpůsobena věku a
náročnosti. Jedná se spíše o jednoduché cviky. Velké možnosti zdokonalení hybnosti nabízí
rehabilitační cvičení a procvičování jednotlivých partií individuálně pracovnicemi
rehabilitace.
Sportovní hřiště, park, okolí, tělocvična nám nabízí využití relaxačního i rekreačního
sportu pro obyvatele. Jak jsme již uvedli, jsou to hry hlavně míčové, procházky a tance
s fyzioterapeutickým efektem.
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Nabídka akcí pořádaných pro klienty v ústavu i mimo něj:
6.1. – tříkrálové koledování v zařízení
13.1. – kino Velké Opatovice – film Anděl páně
20.1. – kabaretní vystoupení
21.1. – hudební vystoupení Malohanácké kapely
8.2. – návštěva v ÚSP Svitavy – III. Valentýnský ples
14.2. – taneční odpoledne k příležitosti oslavy svátku sv. Valentýna s klientkami ÚSP Šebetov
17.2. – Speciální škola Blansko – návštěva plesu spojená s vystoupením našich klientů
18.2. – vystoupení klientů na dětském karnevalu v Borotíně
25.2. – masopustní merenda ve Velkých Opatovicích
19.3. – Olešnice – vystoupení skupiny Surf
10.3. – 16.4. – prodejní výstava našich výrobků s velikonoční tématikou v kulturním středisku
V. Opatovice
26.3. – hudební vystoupení Malohanácké kapely
17.4. – velikonoční pomlázka v ÚSP Šebetov
21.4. – návštěva pouťových atrakcí ve V. Opatovicích
5.5. – kino Velké Opatovice – film Jak se krotí krokodýli
27.5. – 2.6. – rekreace klientů v rekreačním zařízení Otradice
27.5. – návštěva ÚSP Svitavy – den otevřených dveří
6.6. – výstava vojenské techniky v Mohelnici
7.6. – návštěva zámku Lysice a okolí
8.6. – hledání pokladu v ÚSP Šebetov
14.6. – turnaj v kuželkách Boskovice
14.6. – letní zahradní slavnost v MŠ Velké Opatovice
16.6. – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a vernisáž v ÚSP Šebetov
18.6. – Majáles spojený s prodejem výrobků
3.7. – výstava obrazů v ÚSP Šebetov
8.7. – návštěva pivních slavností ve V. Opatovicích
9.7. – vystoupení klientů pro obec Borotín
12.7. – návštěva Borotína - prohlídka zámku a obce
31.7. – vystoupení šermířské skupiny „Rego“
14.8. – kino Velké Opatovice – film Divočina
16.8. – zahradní posezení s opékáním buřtů
19.8. – sraz traktorů vlastní výroby ve Velké Roudce
23.8. – II. ročník sportovních her s ÚSP Šebetov
8.9. – „generální“ vystoupení do Rájce Jestřebí
13.9. – návštěva Dinoparku ve Vyškově
14.9. – vystoupení klientů v Rájci Jestřebí
28.9. – den otevřených dveří
3.10. – kino Velké Opatovice – představení „Značky a doprava“
6.10. – kino Velké Opatovice – film Účastníci zájezdu
16. – 22.10. – lázeňský pobyt v lázních Skalka u Prostějova
2.11. – návštěva hřbitovů – uctění památky zesnulých
4.11. – vystoupení harmonikářů v Olešnici
24.11. – I. adventní posezení pro klienty
26.11. – kino Velké Opatovice – Koncert pro Vážku
26.11. – návštěva výstavy betlémů našeho klienta p. Buchty
2.12. – vystoupení Malohanácké kapely
2. – 3.12. – prodejní výstava našich výrobků na vánoční výstavě ve Velkých Opatovicích
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5.12. – mikulášské taneční odpoledne v ústavu s klientkami se Šebetova
8.12. – II. adventní posezení pro klienty
23.12. – vystoupení dechové hudby – vánoční koledování
29.12. – silvestrovské odpoledne s diskotékou
Mimo tuto nabídku jezdí klienti do Agrocentra Vísky – hipoterapie a účastní se
bohoslužeb v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích. Navštěvují místní knihovnu, kde si
půjčují knihy všech žánrů. Od listopadu 2006 je v našem zařízení nově zřízena menší
knihovna, kde si klienti mohou půjčovat knihy i časopisy. Klienti tyto nabídky velice hojně
využívají. Po zakoupení velkoplošné televize jsou pro klienty každý pátek promítány filmy
dle přání. Také tato nabídka je hodně navštěvována.
Pro ty klienty, kteří rádi vaří, nabízíme každé odpoledne vaření, kdy si mohou uvařit
jednoduchá jídla i nápoje.
Pracovní terapie
Rukodělné činnosti jsou přizpůsobeny zájmu a náročnosti jednotlivých prací, s ohledem ke
klientovi. Pracovny jsou tématicky zaměřeny, ale věnují se i klientům, kteří jeví zájem o
činnost, kterou specificky nenabízí. Nově jsou pracovny vybaveny počítači, se kterými se
klienti pomalu seznamují a provádějí jednoduché úkony (psaní, malování, hry atd.).
Na pracovně zaměřené na zpracování textilu přibylo několik stavů, neboť zájem o tkaní
nám vzrostl. Byl zakoupen ruční stav, na kterém mohou tkát i vozíčkáři a několik malých
stávků na tkaní náramků, k dispozici je i jednoduchý kolíkový stav.
Také nám na jaře přibyla keramická pec, za kterou jsme moc rádi, neboť práce s hlínou je
pro klienty velice zábavná a dává možnost realizovat se, má pro ně daný určitý cíl, výrobek,
výsledek práce, ale i relaxační terapii. Při ergoterapii se snažíme, aby výběr pro klienty byl
pestrý a zajímavý. Mají možnost práce s textilem, papírem, dřevem, přírodninami, malbou a
jinými činnostmi s tím spojenými.
Klienti jsou nenásilně zapojováni do drobných domácích prací – úklid, mytí nádobí,
stolování, manipulace s prádlem. Snažíme se o zachování soběstačnosti. Od jaro do podzimu
se zapojují do údržby parku i celého areálu ústavu. Dle zájmu klientů bude na jaře zřízena
menší zahrádka k pěstování zeleniny i květin.
Jednotlivé úkony jsou dobrovolné a nepřímo se dotýkají každodenního života.
Výchovná činnost
Výchovná činnost je zaměřena na komunikaci a kooperaci. Vedeme klienty ke kladným
vztahům (oslovování, respektování). Oživujeme společenského chování a etiketu při
kulturních a společenských akcích. Dbáme o to, aby klienti dodržovali a zlepšovali
hygienické návyky, či si je neustále oživovali.
Snažíme se o rozvoj osobnosti a pomalé začleňování do společenského prostředí.
K danému věku klientů cvičíme paměť a oživujeme dlouhodobou – říkadly, popěvky,
všeobecnými znalostmi a procvičováním čtení, psaní a počítání.
Učíme se manipulovat s věcmi denní potřeby (klíče, peníze). Tyto procesy jsou neustále
dlouhodobé a u každého klienta individuální. Klientům je dána podpora při jejich potřebách
jak při psychologické – něco dokázat, být užitečný, tvořit, objevovat, porozumět atd., tak i
sociální – někam patřit, spolupracovat, soutěžit a srovnávat. Potřeby jsou poskytovány
individuálně podle časové dostupnosti a v oblastech, které potřebují.
Všechny tyto návyky jsou pak zúročeny při pobytu u rodinných příslušníků, na zájezdech,
rekreacích a dalších společenských setkáních.
Všechny aktivity, které vyvíjíme vůči klientovi, by měly být chápány jako nabídka služeb,
která se může u každého klienta uspokojit jen částečně s ohledem na individualitu klientů.
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I.1.5 Naplňování standardů kvality sociálních služeb
Na písemném zpracování standardů zaměstnanci zařízení intenzivně pracovali. Základní
standardy byly vytvořeny. V měsíci srpnu 2006 proběhla konzultace k úrovni naplňování
standardů kvality. Ze závěrečné zprávy vyplynulo, že je potřeba některé standardy více
rozpracovat nebo přepracovat.
Kladná zjištění konzultační skupiny:
- vedení zařízení věnuje cílenou pozornost zvyšování kvality služby prostřednictvím
zavádění standardů kvality
- věnuje se pozornost problematice práv uživatelů
- podporuje se individualita uživatelů v oblasti pořizování oblečení
- zahájily se práce na naplnění problematiky standardu č. 5
- v zařízení je k dispozici směrnice upravující postupy podání a vyřizování stížností,
určená gramotným uživatelům
Proces zavádění standardů je dlouhodobý, ale již nyní v určitých oblastech poznáváme, že
došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb v našem zařízení.

2. Zdravotní péče
I.2.1 Zajištění lékařské péče, hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních
Lékařská péče
Klienti jsou zaregistrováni u praktického lékaře ve Velkých Opatovicích. Lékař nemá
vyhrazené ordinační hodiny pro klienty. Ti navštěvují podle potřeby ordinaci lékaře.
V případě imobilních nebo akutních stavů klientů lékař klienty navštěvuje formou návštěvní
služby.
Mimo pracovní dobu je možná domluva s lékařem telefonicky nebo využití pohotovostní
služby, v životu ohrožujících situacích je přímo ve Velkých Opatovicích rychlá záchranná
služba.
Do zařízení dochází pravidelně 1x měsíčně psychiatr, podle potřeby psycholog a kožní
lékař. Většina vyšetření klientů se ale provádí v ordinacích těchto lékařů.
Administrativní činnosti – předpis léků, pomůcek je prováděn počítačovou technikou
v zařízení i v ordinaci lékaře.
Hospitalizace klientů
V roce 2006 bylo hospitalizováno celkem 38 klientů s celkovým počtem 1 455
hospitalizačních dnů. Klienti byli hospitalizováni na těchto odděleních: interní, chirurgické,
kožní, infekční, plicní, psychiatrické, JIP, ARA, neurologie, LDN ve zdravotnických
zařízeních Boskovice, Blansko, Brno, Letovice.
I.2.2 Výskyt dekubitů, prevence dekubitů, vybavenost antidekubitními pomůckami
V roce 2006 byl nulový výskyt dekubitů u klientů. Přispěla k tomu důsledná prevence
dekubitů. V péči o inkontinentní, ležící, vážně nemocné klienty využívá personál
k ošetřovatelským činnostem ošetřovatelské standardy, ošetřovatelský proces.
Z pomůcek se uplatňují antidekubitní matrace, podložky, podkládací pomůcky, polohovací
lůžka, sprchová lůžka, masážní techniky, kosmetika určená pro prevenci dekubitů.
Hodnocení rizika vzniku dekubitu – polohování pacienta.
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I.2.3 Rehabilitace
Rehabilitaci v zařízení zajišťují 2 proškolené pracovnice, se kterými spolupracuje ústavní
lékař.
Rehabilitace je zaměřena na úkony, které mohou pracovnice vykonávat: vodoléčba,
individuální a skupinová cvičení, nácviky jemné motoriky, nácviky soběstačnosti chůze,
používání masážních přístrojů, rotopedů, míčů, stuh, kruhů, chodítek. Ergoterapeutická
cvičení se zaměřují na získání dovedností s úkony – zamykání klíčem, zapínání knoflíků,
zavazování tkaniček, které povedou k větší soběstačnosti klientů.
Některé přístroje, které na rehabilitaci jsou, nemohou být pro nedostatečnou kvalifikaci
pracovnic používány.
I.2.4 Vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů
Imobilní klienti mohou být do našeho zařízení přijímáni – zařízení je bezbariérové,
vybavené výtahem, vozíky, zvedacími zařízeními.
I.2.5 Restriktivní opatření, typy restriktivních opatření
V roce 2006 bylo ve třech případech použito restriktivní opatření formou šetrných úchopů,
rozhovorů, ve dvou případech z nich formou medikace (ordinované lékařem).
Ve dvou případech šlo o tak nebezpečné agresivní jednání klienta, že byla přivolána rychlá
záchranná služba a následně i policie ČR, kteří restriktivní opatření provedli sami.
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II.

Plnění úkolů v personální oblasti

II.1 Struktura a počty zaměstnanců
Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2006
funkce

ředitel
účetní
mzdový účetní
referent
THP celkem
sestra bez odborného
dohledu
sestra pod odborným
dohledem
nutriční terapeut
fyzioterapeut
masér
ošetřovatel
sanitář
zdravotničtí pracovníci
celkem

platová
třída

12
10, 8
9

1
2
1

1

1

9, 8

4
11

1
2

1
1

kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
uklizečka
údržbář
skladník
vrátný
provozní zaměstnanci
celkem
CELKEM zaměstnanci

1,0
2,2
1,0
0,0
4,2
11,8
0,0

12

2

1

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
12,8

0

0

0

0,0

7

5

1

1

4,9

4

14

2

3

13,4

8

1
20

3

4

1,0
19,3

6

vychovatel
vychovatel
vychovatel
pedagogičtí pracovníci
celkem
prac.soc. péče
výchova prací
prac.soc.péče
obslužná péče
sociální pracovník
pracovníci sociální péče
celkem

plán
přírůstky
úbytky
evidenční počet
pracovníků zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců
rok 2006
přepočtený
k 31.12.2006

1

6,5
4
8
4
2
7,6,5

4
5
1
5
5
4

1
1

1
1

1
1

1

2

3
27

3
7

1
4

4,1
5,0
1,0
5,7
5,3
4,0
0,0
2,9
28,0

63

13

10

64,3
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II.2 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Odborné služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany včetně
proškolení zaměstnanců zajišťuje p. Milan Švancara, Újezd u Kunštátu 1.
V roce 2006 vznikly 2 pracovní úrazy:
Funkce

Datum vzniku

Pracovník soc.péče-obslužná 27.2.2006
péče
Pracovník soc.péče-pracovní 4.4.2006
terapie

Pracovní
neschopnost
27.2. – 13.3.2006
4.4. – 31.5.2006

Úraz
kousnutí klientem do
předloktí pravé ruky
propadnutí
průlezem
v podlaze na půdě při
úklidu

Oba pracovní úrazy uhradila pojišťovna v plné výši.
II.3 Pracovní neschopnost dle funkcí – počet kalendářních dnů nemoci, procento
nemocnosti za sledované období
Funkce
PSP – pracovní terapie
Sestra
Ošetřovatelka
Směnová kuchařka
Kuchařka
Údržbář
Pradlena
Uklízečka
Vrátný

Kalendářní dny nemoci
58
330
81
39
106
17
66
131
172

Procento nemocnosti
3,24
7,67
22,19
2,61
5,81
1,16
3,19
8,84
16,03

Celkem za organizaci

1 225

5,22

II.4 Vzdělávání zaměstnanců
Během roku se zaměstnanci jednotlivých úseků zúčastňují různých seminářů týkajících se
prohlubování kvalifikace, které se konají v organizaci i mimo ni:
Úsek
ředitel
ekonomka

mzdová účetní
sociální pracovnice

Druh semináře
zákoník práce, změny v systému sociálních služeb,
neurolingvistická komunikace, řízení a vedení lidí
aktualizace účetních předpisů, finanční kontrola,
aktualizace daňových postupů, nová právní úprava
sociálních služeb
změny v zákoně o dani z příjmů, roční zúčtování,
zákon o nemocenském pojištění
nová právní úprava sociálních služeb, sestavování
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smlouvy o poskytování služeb uživatelům
stravovací provoz
aktuální informace o právních předpisech v oblasti
stravovacích služeb, hygienické požadavky ve
stravovacích službách
vedoucí ošetřovatelské péče
zavádění specifického vzdělávacího programu –
standardy kvality sociálních služeb, ochrana práv
klientů soc. služeb, nácvik šetrných úchopů
sestry, ošetřovatelky, PSP–přímá ochrana práv klientů sociálních služeb, nácvik
obslužná péče, PSP – pracovní terapie šetrných úchopů, standardy kvality sociálních služeb
sestry
ošetřovatelská anamnéza, ošetřovatelské diagnózy
Kromě těchto seminářů se zdravotničtí pracovníci zúčastňovali vzdělávacích kurzů
celoživotního vzdělávání za účelem získání kreditů. Tyto semináře si pracovníci hradili sami.
Zaměstnanci na jednotlivých úsecích mají k dispozici odborný tisk, např. na zdravotním
úseku jsou to Zdravotnické noviny, časopis Sestra a Zdraví.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1 Výnosy
III.1.1. Rozbor plných úhrad za pobyt, příjem za bezmocnost
Leden 2006

1.lůžkový pokoj

stravovací jednotka
bydlení
nezbytné služby

Celkem
2.lůžkový pokoj

stravovací jednotka
bydlení
nezbytné služby

Celkem
3.lůžkový pokoj

stravovací jednotka
bydlení
nezbytné služby

Celkem

Denně
60,00
78,00
66,00
204,00

Měsíčně

60,00
65,00
66,00
191,00
60,00
56,00
66,00
182,00

Úhrada za pobyt od klientů
Příjem za bezmocnost klientů
Vratky klientům za dovolenou a hospitalizaci

-

Celkem úhrada za pobyt a bezmocnost klientů

11

Únor – prosinec 2006

6 120,00

Denně
60,00
83,00
68,00
211,00

6 330,00

5 730,00

60,00
70,00
68,00
198,00

5 940,00

5 460,00

60,00
61,00
68,00
189,00

5 670,00

8.355 398,- Kč
814 294,- Kč
358 057,- Kč
8.811 635,- Kč

Měsíčně

III.1.2. Počet klientů, kterým byla přiznána bezmocnost a jaký druh bezmocnosti
Druh bezmocnosti
Částečná
Převážná
Úplná
Celkový počet klientů

Částka bezmocnosti
480,960,1 800,-

Počet klientů
63
33
3
99

III.2 Náklady
III.2.1. Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu
Celkové náklady na odvoz a likvidaci odpadu činily 23 400 Kč.
Druh odpadu

Množství

směsný komunální odpad
zdravotnický odpad
sklo

8,92 t
60 l
1 kontejner

Průměrná cena za odvoz a
likvidaci odpadu
2 650,00 Kč/t
8,93 Kč/l
208,00 Kč

III.3 Dotace a příspěvky
III.3.1. Rozpis příspěvků přijatých z rozpočtu zřizovatele
Účel
příspěvek na provoz bez účelového určení

tis. Kč čerpání
15 585 zcela vyčerpán

III.4 Investice
V roce 2006 se provedlo rozšíření elektronického přístupového systému v částce 159 134 Kč.
Na základě investičního záměru proběhla I. etapa prací na zpevnění ploch – chodníků v areálu
ústavu v částce 420 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2007.

III.5 Doplňková činnost
V organizaci jsou na základě živnostenského listu prováděny tyto okruhy doplňkové
činnosti:
- hostinská činnost – příležitostný prodej stravy firmám, které provádí v ústavu různé
práce
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- specializovaný maloobchod – prodej výrobků vyrobených v rámci pracovní terapie
Okruh činnosti
Hostinská činnost
Praní prádla
Specializovaný maloobchod

Náklady
6 411,90 Kč
6 784,60 Kč
14 976,50 Kč
12

Výnosy
9 173,00 Kč
12 308,00 Kč
42 064,00 Kč

Zisk
2 761,10 Kč
5 523,40 Kč
27 087,50 Kč

U doplňkové činnosti je zajištěno oddělené účtování a jak je výše uvedeno žádný okruh
není ztrátový.

III.6 Přehled o přijatých darech a jejich použití
Peněžní dar
Dárce
Josef Vrbas Olešnice

Kč
4 000,-

Věcné dary
Dárce

Hodnota
Specifikace a účel
daru v Kč
2 999,horské slunce
6 204,potraviny na mikulášské a silvestrovské
posezení pro klienty
3 856,drogistické zboží
1 200,stroj na posilování

Ing. Milan Robliček Brno
DEUTSCH-DOST s.r.o. Konice
APRO DELTA s.r.o. Brno
Zdeněk Hrubý Brno
Služby
Dárce
SKS s r.o. Blansko

Účel
nákup občerstvení pro klienty na kulturní
akce

Hodnota v Kč Specifikace a účel
24 648,zdarma provedena revize elektronického a
požárního systému

IV. Kontrolní činnost
IV.1 Plán kontrolní činnosti
Zaměření
dodržování termínů splatnosti pohledávek a závazků
bankovní operace – ověření správnosti účtování a
dodržení postupu řídící kontroly
kontrola provozní pokladny
nakládání s ceninami
kontrola pokladny depozitní, pokladny KF
hospodaření s depozitními prostředky klientů
vkladní knížky klientů, stavební spoření
autoprovoz – prvotní evidence
kontrola nákupů pro klienty, šatní lístky
kontrola zásob a záručních lhůt potravin
kontrola spotřeby PHM
kontrola hospodaření s el. energií, zem. plynem,
vodou
kontrola správnosti záznamů o úhradách a vratkách
za pobyt klientů
zdravotní péče – ubytování, hygiena klientů
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Termín Zajišťuje
čtvrtletně ekonomka
pololetně ekonomka
čtvrtletně
pololetně
čtvrtletně
pololetně
pololetně
pololetně
pololetně
čtvrtletně
pololetně
pololetně

ekonomka
ekonomka
sociální pracovnice
ekonomka, mzdová účetní
ekonomka, mzdová účetní
ekonomka
sociální pracovnice
vedoucí stravování
ředitel, vedoucí údržby
ředitel, vedoucí údržby

čtvrtletně ekonomka
čtvrtletně vedoucí ošetřov. péče

dodržování hygien. norem ve stravovacím provoze

pololetně vedoucí stravování

IV.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Schvalovacími postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti příkazce operace,
správce rozpočtu a hlavního účetního se zajišťuje předběžná kontrola operací.
Ředitelem organizace je stanoven plán kontrolní činnosti, který obsahuje zaměření
kontroly, zda se jedná o kontrolu průběžnou nebo následnou, určení pracovníka odpovědného
za provedení kontroly a četnost kontrol. Provedené kontroly se zapisují do plánu kontrolní
činnosti.
Z výsledků finančních kontrol za rok 2006 vyplývá, že v organizaci nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky.

IV.3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány
3.2.2006 Krajská hygienická stanice Jm. kraje – kontrola stravovacího provozu
Kontrolní zjištění – nápravná opatření nebyla uložena
23.3.2006 Odbor sociálních věcí Jm. kraje – poskytování sociální péče
Kontrolní zjištění – zjištěné drobné nedostatky byly v průběhu kontroly odstraněny
24.5.2006 Odbor majetkový Jm. kraje – kontrola evidence nemovitého majetku
Kontrolní zjištění – čísla dvou pozemků evidovaných v účetnictví neodpovídají
pozemkům zapsaným v katastru nemovitostí – bylo uvedeno do souladu
- kontrola komínů není prováděna v souladu s ust. §6, vyhl. 111/1981 Sb. – odborná
prohlídka byla provedena 26.6.2006
21.6.2006 Krajská hygienická stanice Jm. kraje – kategorizace prací, závodní prevent. péče
Kontrolní zjištění – nápravná opatření nebyla uložena.
24.8.2006 OS zdravotnictví a sociální péče ČR – kontrola BOZP
Kontrolní zjištění – v osnově školení BOZP bylo uvedeno chybné číslo normy a chybný
název Metodického návodu – vše bylo opraveno
14.9.2006 Krajská hygienická stanice Jm. kraje – kontrola poskytování sociální péče
Kontrolní zjištění – nápravná opatření nebyla uložena
28.11.2006 Všeobecná zdravotní pojišťovna Blansko – kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění
Kontrolní zjištění – nápravná opatření nebyla uložena.
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V.

Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků řeší Směrnice č. 24, Příkaz ředitele č. 1/2006. Jsou
stanoveny dílčí inventarizační komise, které provedou inventuru skutečných stavů majetku a
závazků, sestaví inventarizační zápisy a předají je hlavní inventarizační komisi k posouzení a
sepsání zápisu hlavní inventarizační komise.
Z výsledků inventarizace za rok 2006 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.

Velké Opatovice 19.2.2007

Ing. Zdeněk Cápal
ředitel ÚSP Velké Opatovice
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