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Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
Zřizovatel : Hlavní město Praha

I.

Základní údaje o zařízení

Domov pro seniory Pyšely je příspěvková organizace, zřizovatelem je Hlavní město Praha.
Zařízení se nachází v zámecké budově, která prošla různými historickými přestavbami.
Provoz domova byl zahájen dne 1.listopadu 1953.
Průběžné opravy a přestavby zámecké budovy DS probíhají
plynule tak aby zařízení plnilo své poslání i po stránce technicko-materiální..
Na základě registrace KÚ Středočeského kraje od. 1.1.2007 poskytujeme jednu pobytovou
službu pro 60 klientů.

Posláním našeho domova je zachování lidské důstojnosti a kvality života osob ve stáří.
Zajišťujeme seniorům v nepříznivé životní situaci kvalitní sociální služby podporující jejich
samostatnost a umožňující prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.
Směrujeme k naplňování osobních cílů klientů , kterými jsou snaha o zlepšení nepříznivé
sociální situace, lepší komunikace s přirozeným společenským prostředím , ochrana práv
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a oprávněných zájmů klienta a dále pomoc při zvládání situací v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu .
Při poskytování sociálních služeb je vycházeno z individuálních potřeb klientů, je podporován
rozvoj jejich soběstačnosti, motivace a posilování sociálního začleňování, přičemž jsou plně
respektována lidská práva.
Poskytovaná péče spočívá v zajištění ubytování, stravování, sociální a ošetřovatelské péči
různé aktivizační a zájmové činnosti.

ZÁKLADN PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE
- dodržování práv a respektování volby klienta
- zachování lidské důstojnosti
- profesionalita
- odbornost
- týmová práce
- ochrana soukromí
Naši senioři jsou ubytováni v pěkném historickém zámeckém prostředí .

Zámecká budova je dvoupodlaţní
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Na prvním patře je kapacita 23 lůţek Pokoje jsou vícelůţkové.
Nachází se zde denní společenská místnost vybavená velkou televizí , prostor
pro reminiscenční terapii. Z denní místnosti vede bezbariérový vstup na velký balkon,
který je vyuţíván zejména imobilními klienty za podpory personálu ,převáţně v jarních
a letních měsících.

.
Druhé patro má kapacitu 37 lůţek ,které jsou umístěny v deseti pokojích.
Nachází se zde společenská hala pro společná setkávání klientů,sledování televize,
promítání filmů, poslechu hudby a pro další četné aktivity .

Celková kapacita lůžek v zařízení je 60.

Velikost
pokojů
I.patro
II.patro
Celkem

2 lůžka

3 lůžka

vícelůžkové

0
1
1

1
3
4

4
6
10
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Celkem
pokojů
5
10
15

Celkem
klientů
23
37
60

Ubytování klientů je v prostorných pokojích vybavených potřebným moderním
nábytkem - elektrická polohovací lůţka, skříně s trezorkem,moderní noční stolky.

Všechny pokoje jsou u jednotlivých lůţek na I.patře propojeny dorozumívacím
zařízením - bezdrátová signalizace. Centrální panel je umístěn v pracovně pracovníků
sociální sluţeb.
Na druhém patře klienti mají přenosná tlačítka pro případnou dopomoc.

V přízemí budovy se nachází nově zrekonstruovaná kuchyň, velká zámecká jídelna,
společenská místnost , skladové prostory,kancelář sociální pracovnice, pracovna
ergoterapeuta, sklady .
Rozsáhlý park obklopující areál domova s altánkem a dostatečným mnoţstvím laviček
je vyuţíván klienty k procházkám i k posezení. Imobilní klienti jsou doprovázeni
na procházkách personálem či svými návštěvami.
Altánek je vyuţíván zejména v letních měsících klienty i pro volnočasové aktivity.
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0rganizační struktura zařízení se člení na úsek :
-

sociálních sluţeb
provozní
ekonomický

Úsek sociálních sluţeb je rozdělen na tři oddělení
oddělení sociální
- oddělení sociálních sluţeb
- oddělení ošetřovatelských sluţeb.
Do zařízení DS přichází lékař l x týdně. V případě potřeby je zajišťována telefonická
konzultace. K odborným vyšetřením jsou klienti odesláni do zdravotnického zařízení
„Nemocnice Rudolfa a Stefanie „ v Benešově, ambulancí dle ordinace lékaře
do Benešova a do Prahy.
V nočních hodinách, ve dnech pracovního klidu a o svátcích je vyuţívána RZP.
Zdravotní a ošetřovatelskou péči v nepřetrţitém provozu zajišťuje kolektiv
kvalifikovaných pracovníků sloţený : zdravotní sestra s registrací, pracovníci sociálních
sluţeb , ergoterapeut.

Ošetřovatelská péče vychází ze „Standardů ošetřovatelské péče“ a je poskytovaná
s ohledem na zdravotní stavklientů a nutnou míru pomoci při zvládání péče o
vlastní osobu. Péče je poskytovaná dle nejnovějších poznatků ve zdravotnictví.
Pro vykazování péče v současné době spolupracujeme se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou,Zdravotní pojišťovnou ministerstva
vnitra,Odborovou zdravotní pojišťovnou,.
Klientům nabízíme skupinové cvičení. Dále jsou vyuţívány masáţní přístroje,
vířivá koupel horních a dolních končetin, apod.
Do zařízení byla v roce 2016 zakoupena nová polohovací vana ,která výrazně
usnadní práci našim pracovníkům a zlepší komfort koupání našim klientům .
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Stravovací sluţby zajišťují celodenní stravu 5x denně . Stravu poskytujeme jak
racionální tak diety ţlučníkovou , diabetickou, je podávána strava i mletá či
mixovaná dle potřeby klientů.
Rovněţ je moţnost výběru ze dvou poledních jídel . Rozšíření výběru jídel
přispělo ke zkvalitnění poskytovaných stravovacích sluţeb.
Klientům je strava podávána na jídelně v přízemí a v I. patře popřípadě přímo
na jednotlivých pokojích.

Domov poskytuje řadu kulturních a zájmových akcí. S velkým ohlasem se
setkávají oslavy jubileí, „Kavárna“, „Masopustní veselice“, mikulášská nadílka,
vánoční vystoupení ţáků z MŠ,ZŠ.
Naši klienti se rovněţ velmi aktivně zapojují do zájmových rukodělných aktivit
při kterých tvoří řadu krásných předmětů. Aktivně se zúčastňují cvičení
s hudbou i s různými pomůckami , stolní hry jako je „Kufr“, různé kvízy.
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Oblíbené jsou sportovní soutěţe v kuţelkách :

Pro lepší pochopení dorozumívání s klienty využívají naši zaměstnanci i piktogramy a další
formy alternativní a augmentativní komunikace (AAK). S jejich pomocí mohou klienti
s narušenou komunikační schopností sdělit svému okolí své pocity a potřeby, mohou být
aktivní v komunikaci i ve vzdělávacím procesu. Jsou vhodné všude tam, kde chceme usnadnit
orientaci v běžném životě, naučit klienty samostatnosti, naučit je vyrovnat se s prostředím,
v němž žijí. Při zavádění piktogramů je nutné postupovat pomalu, respektovat individuální
zvláštnosti každého klienta.
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Dorozumívání pomocí piktogramů se jeví pro svou jednoduchost a názornost
vhodné pro naše klienty také proto, že nevyžaduje žádné speciální dovednosti a je
tedy srozumitelné pro všechny.
Novým prostředkem pro aktivizaci je využívání terapeutických postaviček – panenky a
zvířátka :

Velké oblibě se stále těší náš měsíčník „ Zámecké listy“
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pravidelně informuje o celkovém dění v našem zařízení,o různých zájmových aktivitách
i o dění v naší společnosti a zároveň i nabízí moţnosti zvyšování si vědomostí formou
kříţovek, hádanek i odborných článků.
U kaţdého klienta pracovníci stanovují individuální plány, které vychází z přání
a potřeb klientů. Stanovení osobního cíle se pravidelně vyhodnocuje a přizpůsobuje
aktuálním potřebám a zdravotnímu stavu klientů.
Úcta, kvalita práce a zachovávání důstojnosti našim klientům je základem práce
v našem domově.

II. Personální zajištění sluţby
Náš domov má stanovenu strukturu a počet pracovních míst. Pro přijímání nových
zaměstnanců , jejich zaškolování a vzdělávání je zpracován standard kvality soc.sluţeb
č. 9 a č. 10.
Schválený počet zaměstnanců pro rok 2016 byl stanoven 38.
Personální obsazení pracovních úseků

fyzický počet
pracovníků

Ředitelka
Účetní,ekonom
Manaţerka kvality
Vedoucí provozního úseku
Všeobecné sestry
Ergoterapeut
Sociální pracovnice
Kondiční masér
Pracovník přímé obsluţné péče -pracovník
sociálních sluţeb
Pradleny
Kuchařky,pomocná síla v kuchyni
Uklizečky
Údrţbáři

1
1
1
1
6
1
1
1
13
2
6
3
2

V průběhu roku 2016 bylo
uzavřeno
11 pracovních poměrů.
ukončeno
9 pracovních poměrů
z toho :
3 ukončení dohodou,
1 ukončení na základě doby určité,
2 ukončení ve zkušební době
3 ukončení ze strany zaměstnance
Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců hlášeno 14 případů pracovní neschopnosti,
Kalendářní dny nemoci

846

Nemoc celkem v %

7,3

Počet pracovních neschopností
- Pracovní úrazy
- 0ČR

14
0
0
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Vzdělávání pracovníků
V průběhu roku 2016 naše organizace vytvářela příleţitosti tak, aby všichni
zaměstnanci mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získávat nové znalosti
a poznatky.Pracovníci navštěvovali potřebná školení, semináře,přednášky .
V souladu se zákonem o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb. pracovníci splnili v oblasti
vzdělávání stanovený počet hodin .
Pro zajišťování kvalitní sociální sluţby je nutné systematické vzdělávání zaměstnanců
všech profesí v zařízení .
V organizaci máme vypracované vzdělávací plány jednotlivých pracovních úseků, které
se průběţně plní a v závěru roku se vyhodnocují.
Přehledná agenda vzdělávání se sleduje a statisticky vyhodnocuje v programu Cygnus.
Pracovníci v rámci svých pracovních úseků mají zpracovaný individuální vzdělávací
plán, který je zaměřen především na :
-

zvyšování kvality poskytovaných sluţeb v našem DS
zvyšování kvality odborné práce
rozvoj týmové práce

Vzdělávání pracovníků vede k prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců
s pozitivním dopadem na zlepšování poskytovaných pobytových sociálních sluţeb.
Průběţně během roku 2016 probíhaly další vzdělávací semináře a školení, které
pořádaly vzdělávací agentury k aktuálním informacím v oblasti účetnictví, mzdové
a sociální agendy, zákoníku práce a další záleţitosti týkající se legislativních změn
v těchto oblastech.
Velmi zajímavé školení , kdy si zaměstnanci mohli sami na sobě
vyzkoušet - geronto-oblek GERT a tak v plném rozsahu poznat fyziologii stárnutí.
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Dále všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany , poskytování I.pomoci .
Oblast BOZP a PO zajišťuje externí firma BEZPO Benešov
1 x týdně v průběhu celého roku 2016 se konaly pravidelné porady vedení DS, kterých
se vţdy účastní vedoucí pracovníci jednotlivých pracovních úseků.
Na jednotlivých úsecích (sociálních sluţeb,provozní úsek údrţby, stravovací provoz, úklid
a prádelna) probíhají v průběhu roku denní a týdenní pracovní porady , na kterých
se řeší provozní záleţitosti úseků .
V průběhu roku proběhly semináře v oblasti stravovacího provozu – dietní systém
stravování pouţívaný v našem zařízení, pouţívání dezinfekčních přípravků a hygiena
ve stravovacím provozu a další.
Vzdělávání zaměstnanců probíhá i samostudiem „Sbírek zákonů“
a jejich novelizací z dostupné literatury, časopisů „Mzdová účetní“, Účetnictví a daně“,
pro zaměstnance v přímé péči časopisy „Sestra“, měsíčník vydávaný APSS ČR „Sociální
sluţby“ a „Sociální péče“ a další.

III. Úsek sociálních sluţeb
Domov pro seniory Pyšely, jehoţ kapacita je pro 60 uţivatelů, poskytuje celoroční
pobytovou sluţbu . V souladu s“ Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje poskytujeme
sluţby seniorům od 60-ti let.
Přehled o počtu ţádostí za rok 2016
Počet přijatých ţádostí
Počet schválených
ţádostí
Počet odmítnutých
ţádostí
Počet ţádostí
v pořadníku
k 31.12.2016

65
43
0
21

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2016
Počet klientů
Kapacita
Obložnost (%)

1
59,42
60,00
99,03

2
58,86
60,00
98,10

3
59,55
60,00
99,25

4
57,60
60,00
96,00

Celkový průměr plnění obložnosti lůžek : 97%
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5
55,32
60,00
92,20

6
57,83
60,00
96,39

7
59,52
60,00
99,19

8
57,13
60,00
95,22

9
56,27
60,00
93,78

10
55,03
60,00
91,72

11
59,10
60,00
98,50

12
59,74
60,00
99,57

Klient, pro kterého se prostředí našeho domova stává domovem, s pocitem plného bezpečí, jistoty,
zájmu a úcty, byl stále hlavním cílem našich pracovníků .
Sociální pracovnice se zabývala nejen sociální agendou, ale také poradenstvím
pro stávající klienty i budoucí uţivatele, jednáním s dalšími institucemi ve prospěch
uţivatelů, zajišťováním dalších potřeb klientů.
K dalším sluţbám , které našim klientům zařizujeme patří i pedikúra, holičství,
kadeřnictví .
Úhrada za sluţby je rozlišena podle typu ubytování a druhu diety.
V souladu s vyhláškou v platném znění,byla stanovena úhrada za ubytování
a za celodenní stravu včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.

Velikost
pokoje

Platba

2 lůţkový
3 lůţkový
vícelůţkový

182,--Kč
162,--Kč
142,--Kč

Druh
diety

Platba
za stravu
vč.reţie
racionální 123,--Kč
diabetická 127,--Kč
ţlučníková 123,--Kč

VĚKOVÁ PÁSMA
Průměrný věk klientů: 83,0 let
Věková pásma
Věkové pásmo
do 6 let
7 - 12 let
13 - 18 let
19 - 26 let
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 96 let

Počty mužů a žen
Klientů

Počet mužů a žen
Počet mužů
Počet žen

0
0
0
0
1
11
24
21
2

Pro zvýšení účinnosti plánování sluţby a pro přesné vykazování poskytovaných sluţeb
vyuţíváme program Cygnus . Vykazování provádíme pomocí čteček a čárových kódů.
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Klientů
15
44

V roce 2016 jsme přispěli ke zkvalitnění poskytování sociální péče i nákupem dalších
rehabilitačních pomůcek.
Pomůcky, které jsou umístěny na zahradě našeho zařízení klienti mají moţnost
kdykoliv je vyuţívat.

Společné prostory byly celoročně doplňovány drobnými dekoračními předměty, které
vyrábějí klienti .
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Ke zvyšování standardu bydlení patří také snaha o zajištění soukromí klientů
při úkonech péče a hygieny na lůţku. Za tímto účelem jsou na pokojích klientů vyuţívány
vertikální ţaluzie, které chrání intimitu klientů, klienti je rádi pouţívají ke zvýšení
svého soukromí i ve chvílích svého odpočinku.
Klienti vnímají nové technické prostředky velmi pozitivně coţ nás, dále motivuje v naší
práci.
Na spokojenosti, kvalitě bydlení a ţivota našich klientů se podílejí všichni zaměstnanci
tedy nejen pracovníci úseku sociálních sluţeb ale i pracovníci kuchyně, prádelny , úklidu
administrativy , údrţby .

IV. Provozní úsek
Tento úsek spravuje majetek, zajišťuje jeho opravy a údrţbu, udrţuje stav budovy
a zahrady , okolí domova, provoz prádelny, plynové kotelny, kuchyně, vozový a strojní
park domova. Domov má k dispozici dva automobily, osobní automobil a vícemístný
automobil pro 9 osob.
Zařízení DS byly v roce 2016 přiděleny investiční prostředky na akci
„Rekonstrukce elektroinstalace „ II.patro

Průběh rekonstrukce
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.
Nový stav po rekonstrukci elektroinstalace II.patra
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Realizace byla velmi dobře organizačně zajištěna. Během rekonstrukce nedošlo k žádným
závažnějším situacím a jak zaměstnanci tak i klienti při průběžném seznamování s probíhající
akcí vnímali nutnost této akce a byli plně nápomocni v realizaci.
Rekonstrukce byla ukončena a nyní všichni vítají provedené úpravy.
Vedoucí provozního úseku zodpovídá za odpadové hospodářství, spotřebu jednotlivých
energií , sleduje dodržování BOZP a PO.
V rámci BOZP a PO bylo provedeno odborné každoroční školení zaměstnanců, provedeny všechny
potřebné revize a prohlídky elektro, plynu, plynové kotelny, zdravotnických přístrojů, komínů,
elektronářadí, EPS.
Průběžně sleduje spotřebu PHM a energií.
Na úseku údržby pracují dva pracovníci , na úseku prádelny pracují dvě pracovnice
a na úseku úklidu tři pracovnice.

V. Stravovací úsek
Naši klienti se stravují ve velké zámecké jídelně, která nese prvky krásného zámeckého prostředí –
dřevěný vykládaný strop, kachlová kamna , dřevěné židle,stoly.

Ve stravovacím provozu je zaměstnáno 6 pracovníků, z toho 2 kuchařky,2 pomocné kuchařky
a 2 pomocné síly . Celodenní strava klientům je připravována včetně dietních jídel /racionální,
diabetická, žlučníková/ .
Strava je vydávána 5 x denně.
Na skladbě pestrého jídelního lístku se podílejí i klienti domova svými náměty ve stravovací
komisi.
Strava je připravována podle norem pro veřejné stravování, diety podle dietního systému. Klientům
vycházíme maximálně vstříc, respektujeme zvyklosti ve stravování této věkové skupiny. Servírování
stravy je rozděleno do dvou jídelen – přízemí a na I. patře. Na pokoje imobilním klientům je strava
rozvážena v tabletovém systému.
Při sestavování jídelních lístků je postupováno dle zásad správné výživy se stanovením nutričních
hodnot jídel. Pitný režim je zajišťován podáváním různých druhů čajů, v letním období ovocnými
nápoji vydávaných v nerezových barelech na jednotlivých patrech.
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Celkem za rok 2016 bylo připraveno
Měsíčně je připravováno v průměru
Celkový počet odebrané celodenní stravy :
klienty DS za rok 2016
z toho – strava racionální
dieta žlučníková
dieta diabetická,výživná
zaměstnanci DS bylo odebráno celkem

113 325
9 443

jídel
jídel

107 157

jídel

62 936
12 051
32 170

jídel
jídel
jídel

5 579
589

obědů
večeří.

Stravovací provoz se podílel také na zajišťování kulturních akcí pro uživatele
např. o velikonocích i vánočních svátcích, různých společenských zábavách se kterými je spojen
tradiční jídelníček.
V našem zařízení využíváme informační systém CYGNUS firmy IReSoft s.r.o.
Proto jsme rozšířili nabídku i o modul stravování,tak aby se informace prolínaly
a tím došlo ke zjednodušení evidence stravování.

VI. Výsledky hospodaření za rok 2016
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem MHMP byly následující:
Neinvestiční příspěvek k 31.12.2016

11 954,1 tis. Kč

Z toho:
Na účetní odpisy
Limit prostředků na platy
Limit počtu zaměstnanců – přepočtené osoby
Počet ubytovacích míst

757,9 tis.Kč
10 418,1 tis.Kč
38
60

Státní dotace
Pro rok 2016 jsme poţadovali dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč.
(ÚZ 13305)
Poţadovanou státní dotaci jsme obdrţeli prostřednictvím MHMP ve výši.1 797,0 tis. Kč.
Obdrţenou dotaci jsme plně vyčerpali v souladu s platnými předpisy pro poskytování
státní dotace.
Naše organizace hospodařila v roce 2016 s prostředky získanými vlastní činností,
neinvestičním příspěvkem zřizovatele, státní dotací, a finančními prostředky za výkony
od VZP, OZP, VoZP. a ZPMVČR.

Rozbor nákladů
Celková výše

21 934,5 tis. Kč

50 Spotřebované nákupy celkem

4 081,3
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tis. Kč

501 Spotřeba materiálu (vč. potravin)
502 Spotřeba energií

2 999,0 tis.Kč
1 082,3 tis.Kč

51 Sluţby
511 Údrţba a opravy
512 Cestovné
518 Ostatní sluţby

2 319,6
912,2
3,4
1 404,0

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

14 214,0
10 470,6
3 543,9
42,7
156,8

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady
524 Zákonné zdr. + soc. pojištění
525 jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
53 Ostatní daně a poplatky
538 Jiné daně a poplatky

7,2 tis. Kč
7,2 tis. Kč

54 Ostatní náklady z činnosti
549 Ostatní náklady z činnosti

86,9 tis.Kč
86,9 tis.Kč

55 Odpisy, rezervy a opravné poloţky
551 Odpisy DM
558 Náklady z drobného DHM

1 224,3 tis. Kč
757,3 tis. Kč
467,0 tis Kč

Komentář k plnění plánovaných nákladů
Organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2016, odpisového plánu
a stanoveného limitu na platy.
Při hospodaření s rozpočtovými prostředky při plnění rozpočtu na rok 2016 bylo dbáno
na dosaţení maximálních příjmů a efektivní vyuţití rozpočtových prostředků k zajištění
provozu.
Organizace v roce 2016 hospodařila s úsporou ve výši 2 345 659,95 Kč.
Náklady na potraviny
činily
1 673,2 tis. Kč.
Při rozpočtování nákladů na potraviny jsme vycházeli z počtu klientů a nákladů
na stravné zaměstnanců.
Náklady na materiál
činily
1 246,6 tis. Kč.
Náklady na všeobecný materiál zahrnují spotřebu pracích a čistících prostředků,
materiál na běţnou opravu a údrţbu, kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, pohonné
hmoty, odborné časopisy atd.
Náklady na nákup DrHM
činily
546,3 tis. Kč
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých úseků
domova – nábytek, počítačové vybavení (PC, tiskárny, notebook, záloţní zdroje k PC),
čajníky pro klienty, vybavení do kuchyně a prádelny, chladničky do kuchyně i do pokojů
klientů, terapeutické pomůcky pro práci s klienty, nářadí
do dílny údrţbářů apod.
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Veškerý hmotný majetek je řádně vyuţíván.
Náklady na údrţbu a opravy strojů, zařízení a staveb činily
912,2 tis. Kč
Ve sledovaném roce byly v zařízení DS provedeny tyto práce:
- oprava nátěrů oken a balkonových dveří
- oprava zámecké zdi
- oprava koţenkové stěny
- oprava kuchyňských přístrojů a zařízení
- oprava prádelenských strojů
- servis dopravních prostředků a zahradní techniky
- revize a opravy výtahu
- revize elektrospotřebičů
- revize a údrţba vzduchotechniky
- revize a údrţba has.přístrojů, komínů, dezinfikátoru, odvlhčovačů, vah, EPS
- revize a opravy polohovacích lůţek, van
- biologické ošetření odpadů, čištění kanalizačního systému
- úklidové práce

Náklady na ostatní sluţby
činily
1 404,0 tis.Kč
Poloţka je určena k zajištění provozu a je čerpána k úhradě:
nákladů na likvidaci odpadu, poplatky za rozhlas a televizi, telefonní sluţby,
elektronickou komunikaci prostřednictvím PC, poštovné, sluţby bank, rozbor vody,
deratizaci objektu, sluţby programového vybavení PC, vzdělávání zaměstnanců,
a ostatní sluţby.
Odpisy dlouhodobého majetku
činily
757,3 tis.Kč
V organizaci je pouţívána metoda rovnoměrných účetních odpisů.
Odpisový plán byl splněn dle schváleného limitu.
Veškerý nehmotný a hmotný majetek je řádně vyuţíván.

Rozbor výnosů
Celková výše

21 934,5 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti
účet 602 výnosy z prodeje sluţeb
 úhrady za ubytování . . . . . . . . . . . . . .
 úhrady za stravu . . . . . . . . . . . . . . .
 úhrady za fakultativní sluţby . . . . . . . . .
 příspěvek na péči . . . . . . . . . . . . . . .
 úhrady od zdr. pojišťoven . . . . . . . . . .
účet 648 čerpání fondů . . . . . . . . . . . . . . .
účet 649 ostatní výnosy z činnosti . . . . . . . .
účet 662 úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 132,2 tis.Kč
2 506,2 tis.Kč
0,0 tis.Kč
4 515,9 tis.Kč
1 848,2 tis.Kč
11,1 tis.Kč
306,1 tis.Kč
6,4 tis.Kč

účet 669 ostatní finanční výnosy . . . . . . . . . .
Příspěvky ze státního rozpočtu
účet 672
- neinvestiční příspěvek zřizovatele
- státní dotace

0,0 tis.Kč

7 811,4 tis.Kč
1 797,0 tis.Kč

Příspěvek na péči – stav k 31.12.2016 - pobírá 54 klientů. V průběhu roku byl podán
návrh na přezkoumání přiznání příspěvku na péči u několika klientů z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu..
Úhrady od zdravotních pojišťoven byly srovnatelné s předchozím rokem.
Neinvestiční příspěvek (UZ 91) nebyl vyčerpán ve výši 2 345 659,95 Kč,
Úspora vznikla především z důvodu vyšších skutečných výnosů z vlastní činnosti, neţ
bylo předpokládáno a z důvodu hospodárného nakládání organizace s přijatými
finančními prostředky.
Zejména výrazné zvýšení částek příspěvku na péči, bylo způsobeno v několika případech
zpětným přiznáním příspěvku na naše klienty ve vyšším stupni.
Dále došlo u některých klientů ke zvýšení stupně příspěvku na péči z důvodu zhoršení
zdravotního stavu.
Tím došlo k nárůstu objemu částky vyplacené Úřadem práce a následné vyšší úspoře
neinvestičního příspěvku od zřizovatele.
Dle počtu klientů k 31.12.2016
Příspěvek na péči
Nemá
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Celkem počet klientů s příspěvkem

Klientů
5 (8%)
8 (14%)
14 (24%)
25 (42%)
7 (12%)
54

Státní dotace
(UZ 13305) byla vyčerpána v plné výši 1 797 000 Kč.
příspěbkem:
Finanční
fondy jsou tvořeny v souladu s pravidly pro tvorbu fondů příspěvkových
organizací zřízených ÚSC.

FKSP - fond tvořen přídělem ve výši 1,5% vyplacených platů a náhrad platů za DPN.
Pouţití fondu – příspěvek na stravování zaměstnanců, rekreace, dary při ţivotních
a pracovních výročích, vitamínové doplňky.
Zůstatek fondu k 31.12.2016 je 66 706,07 Kč,
Rezervní fond - do rezervního fondu DS byly v roce 2016 přijaty účelově určené
finanční dary ve výši 43,0 tis.Kč. Přijaté finanční dary jsou pouţívány účelově
dle uzavřených darovacích smluv.
V roce 2016 byla čerpána částka: 11,1 tis.Kč.
Zůstatek na účtu k 31.12.2016 je 122 607,00 Kč
Fond investic - tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku dle odpisového plánu
schváleného zřizovatelem. Vytvořené odpisy hmotného majetku za rok 2016 z hlavní
činnosti byly ve výši 757,3 tis.Kč.
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Zůstatek fondu k 31.12.2016 je

1 580 611,24 Kč

Neinvestiční příspěvek
Schválený neinvestiční příspěvek pro rok 2016

10 069,1 tis.Kč

Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 15/18 ze dne 31.3.2016 a Rady hl.m.
Prahy č. 796 ze dne 5.4.2016, provedl odbor rozpočtu MHMP rozpočtové opatření –
zvýšení neinvestičního příspěvku o 1 704 tis.Kč účelově určených na sluţbu č. 6797737
(státní dotace- UZ 13305).
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 10 069,1 tis. Kč na 11 773,1 tis. Kč
Na základě usnesení ZHMP č.19/99 ze dne 15.9.2016 a Rady hl.m. Prahy č. 2168 ze dne
6.9.2016 provedl odbor rozpočtu MHMP rozpočtové opatření – zvýšení neinvestičního
příspěvku o 93 tis.Kč účelově určených na sluţbu č. 6797737 (státní dotace-UZ 13305).
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 11 773,1 tis. Kč na 11 866,1 tis. Kč.
Odbor rozpočtu MHMP dopisem č.j.1695298/2016 ze dne 27.9.2016 zvýšil limit
prostředků na platy o 180 tis.tj. z 10 172,4 tis. Kč na 10 352,4 tis.Kč.
Výše neinvestičního příspěvku se nemění.
Na základě usnesení RHMP č. 2699 ze dne 1.11.2016, provedl odbor rozpočtu rozpočtové
opatření (na základě nařízení vlády č. 316 ze dne 12.9.2016 a usnesení vlády č.672 ze dne
27.7.2016) - navýšení neinvestičního příspěvku o 88,0 tis. Kč.
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 11 866,1 tis.Kč na 11 954,1 tis.Kč.
Současně došlo ke zvýšení limitu na platy o 65,7 tis. Kč, tj. z 10 352,4 tis.Kč
na 10 418,1 tis. Kč

VII. Investiční výdaje
Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č 12/1 ze dne 17.12.2015, byl schválen
investiční transfer pro naši organizaci ve výši 1 000 tis.Kč na rekonstrukci
elektroinstalace.
Na základě usnesení RHMP č. 638 ze dne 22.3.2016, bylo schváleno pouţití finančních
prostředků z fondu investic organizace ve výši 92 tis. Kč na pořízení ţehlícího stolu
a 360 tis.Kč na nákup polohovací vany.
Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 2743 ze dne 8.11.2016, byl schválen
investiční transfer ve výši 300 tis.Kč na pořízení 7 ks polohovacích lůţek..
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VIII. Mzdová oblast
Mzdové náklady
činily
10 470,6 tis. Kč
Jsou nejvyšší nákladovou poloţkou rozpočtu. Skládají se z nákladů:
- platy zaměstnanců
- OON
- náhrada platu za DPN

10 418,1 tis. Kč
18,0 tis. Kč
34,5 tis. Kč

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2016 činila 22 847,- Kč .
Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 38.
Tento limit pracovníků byl splněn.
Limit mzdových nákladů dodrţen a vyčerpán v plné výši.

IX. Kontrolní činnost
Vnitřní kontrolní systém a jeho funkčnost je zajištěna souborem základních směrnic
a předpisů : Směrnice o kontrolní činnosti, Organizační a Pracovní řád,
„Směrnice kontrolního finančního systému „ apod.
Cílem finanční kontroly v našem zařízení je:
prověřovat dodrţování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými
prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání.
Zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným
porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky.
Cílem vnitřní kontroly je včasné podávání informací o výskytu závaţných
nedostatků,přijímání a plnění opatření k jejich nápravě.
Ve vnitropodnikových směrnicích máme stanoveny postupy a pravidla. Doklady
k uskutečnění veřejného výdaje projdou kontrolou přes příkazce operace, správce
rozpočtu-účetní a vedoucím úseku. Kaţdý měsíc jsou předkládány ředitelce domova
výsledky hospodaření.
Vnitřní kontrolní systém je zaměřen na kontrolu smluv, nákupů, prováděných plateb,
správy majetku, mzdové agendy, daňových odvodů, příjmů a výdajů.
Kontroly jsou prováděny pravidelně na všech úsecích organizace na základě ročního
plánu kontrol vedoucími pracovníky.
Zhodnocení kontrolní činnosti bylo provedeno na pracovní poradě vedení v prosinci 2016.
Kontrolní systém byl vyhodnocen jako účinný.
Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly ve veřejné správě byla dle pokynů
za rok 2016 odeslána dne 13.1.2017

V zařízení v roce 2016 byly provedeny kontroly orgánů státní správy:
Krajská hygienická stanice :
Kontrola VZP Benešov
Inspektorát bezpečnosti práce
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

2x
1x
1x
1x

Provedené kontroly orgánů státní správy nezjistily závaţné nedostatky.
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X. Významné kulturní a společenské akce roku 2016
Naše pracovnice – ergoterapeutka , sociální pracovnice a další pracovníci v přímé
péči zajišťují aktivity pro naše klienty.
Tyto náklady byly hrazeny zejména ze sponzorských darů .
Zaměstnanci důsledně zjišťují individuální zájmy našich klientů , nabízejí rozmanité
programy a aktivity v oblasti kulturních ,společenských,zájmových ,sportovních činností,
tak aby si klienti mohli dle svých zájmů vybrat.

Ke zlepšení tělesné kondice přispívají společná terapeutická sezení.
Ke zlepšení zejména jemné motoriky pak přispívá různá tvorba zajímavých pěkných výrobků

z drobných předmětů, které vystavujeme na našich výstavkách .

Pracovníci našeho zařízení podporují aktivity jak individuální tak společné.Velmi oblíbené
jsou aktivity s různými kulturními tělesy, zaměřujeme se i na různé společenské akce.
V roce 2016 probíhala navázaná spolupráce zejména s MŠ školou Pyšely,
základní školou i Dětským domovem v Pyšelech.
Děti navštěvují naše seniory s ukázkami písniček,básniček ,tanečků a mají připravené i pásma
k velikonocům, vánocům apod.
Vzájemná spolupráce se rozvíjí i s Odborným učilištěm Kunice - obor pečovatel
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I v roce 2016 jsme pokračovali v projektu „Povídej a tím i společnosti „
MEZI NÁMI“ kdy k nám přijíţdí děti z MŠ“ Sluníčko“ ze Ţelivce.

Projekt podporuje pravidelné setkávání lidí všech generací.V našem zařízení se těchto aktivit
pravidelně zúčastňuje 16 - 25 klientů.
Pravidelně 1 x měsíčně : „Kavárna pro jubilanty „, kdy společně s klienty gratulujeme
klientům, kteří slaví narozeniny a svátek v určeném měsíci.
Vedení domova se pravidelně schází na besedách s klienty,kde se hovoří o provozních
záleţitostech, klienti mají moţnost sdělit své dotazy či informace .
Pravidelné setkávání v rámci canisterapie přináší našim klientům radost a výrazně je

motivuje k další aktivizaci.
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Canisterapie neboli léčba za pomoci psa především rozvíjí hrubou a jemnou motoriku.
Působí v rovině rozvoje a ukotvení motoriky ve smyslu rehabilitační práce, polohování
a relaxu. Rozvíjí orientaci v prostoru i v čase, rozvíjí sociální cítění, podněcuje verbální
i neverbální komunikaci. Canisterapie podněcuje k pohybu a má velký vliv na psychiku a tím
přispívá k duševní rovnováze.
Cannisterapie s klienty v Domově pro seniory Pyšely je prováděna v rozsahu 45 min. v jedné
lekci.
Dále v rámci pestrosti akcí jsme pro klienty na základě zájmů uspořádali například:
16.2.2016 - poslech Hašlerových písniček- hudební vystoupení pana Šedivého,který
kaţdoročně v tomto období připomíná našim klientů české písničky

24.2. 2015 - MASOPUST masopustní veselice při muzice, tanci a občerstvením, průvod masek
prochází celým domovem kdy klienti rádi vzpomínají na své dřívější
období
8.3.2016 5.3.2015

14.3.2015

Poslech veselých písniček muziky s panem Víznerem, který při ţivé hudbě
svůj pořad vţdy zaměřuje na určité roční období
- Vystoupení ţáků ze školy Kunice – učební obor pečovatel, cukrář

- návštěva ţáků ZŠ Pyšely
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23.3.2016

- Velikonoce se ţáky učebního oboru pečovatel z Kunic

21.4.2016

- Vystoupení dětí MŠ Pyšely – s krásně hranou a zpívanou pohádkou

10.5.2016

- Kavárna pro oslavence s programem ţivé hudby za doprovodu
na piano pana Kotaze

22.6.2016

- Probíhala úspěšná anketa „Srdce na dlani“ a její vyhodnocení“v zařízení

Vyhodnocení pracovníci se zúčastnili slavnostní akce pořádané dne 9.11.2016
V „ Divadle v Korunní „

20.7.2016
18. 8.2016

- odborná přednáška pro klienty z KHS o dodrţování hygienických
předpisů
- společná procházka a posezení v cukrárně v Pyšelích

21.9.2016

- Václavská zábava s poslechem hudby , tancem, občerstvením

3.10.2016

- společná procházka přírodou po zámeckém parku
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18.10.2016

- sportovní hry v DS – soutěţe v pěti disciplinách

3.- 9.10.2016 - Týden sociálních služeb, který se vyznačoval četnými
kulturními akcemi např. sportovní hry, kvízy, poslech
výstava dovedných rukou

a zpěv dechové hudby
Týden sociálních služeb tradičně vyhlašuje „Asociace poskytovatelů sociálních služeb „kde je
naše organizace členem.
V týdnu sociálních služeb jsme uspořádali i „Den otevřených dveří „
14.10.2015 - Přednáška člena Hasičského sboru Benešov
8.11. 2016 1.12.2016
5.12 .2016
6.12 2016
14.12.2016
16.12.2016
21.12.2016
24.12.2014
31.12.2014

Poslech country hudby - vystoupení pana Víznera
Vánoční vystoupení ţáků učebního oboru Kunice
Mikulášská zábava
„Zpíváme koledy „ společné posezení
Vystoupení ţáčků z MŠ v Pyšelích
Vystoupení ţáků z DD v Pyšelích
Vánoční pořad s hudbou pana Kotaze
Vánoční odpoledne s nadílkou
Veselý Silvestr

Dálem pravidelně v zařízení pořádáme :
- měsíční besedy s klienty
- různá tematická setkávání
účast na veřejných společenských akcích -sportovní hry, vědomostní soutěţe
luštění soutěţních kříţovek
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snaţíme se i o zařazení dalších akcí :

-

-

reminiscenční terapie

zprostředkování duchovní sluţby
bazální stimulace
výstavky ručních prací
tak aby byla zachována rozmanitost a klienti si mohli vybírat dle svých zájmů
i momentální nálady.
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XI. Závěrečné hodnocení
Předkládáme výroční zprávu Domova pro seniory Pyšely za rok 2016.
Zpráva obsahuje zhodnocení poslání našeho domova v oblasti sociální pobytové sluţby.
Posláním naší organizace je snaha o trvalé zkvalitňování poskytované sociální sluţby
klientům v souladu s novými metodami a poznatky.
Zaměstnanci našeho domova mají zájem na tom, aby se kvalita jimi poskytovaných
sluţeb neustále zvyšovala. S tím souvisí snaha o vytvoření přirozeného domácího
prostředí, podpora uţivatelům v udrţování dřívějších zájmů, zálib, ţivotních zvyků
a koníčků v té míře, jak jejich zdravotní stav dovolí. Podporujeme optimální souţití
klientů a úzce spolupracujeme s rodinami.
Zachování kontaktů a osobních vztahů s rodinnými příslušníky je samozřejmostí.
Ke zvyšování standardu bydlení patří také snaha o zajištění soukromí klientů
při úkonech péče .

V zařízení jsou poskytovány sociální, zdravotní a rehabilitační služby kvalifikovaným
personálem v nepřetržitém provozu. Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích ,
zajištěna je celodenní strava, praní prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou klienti podle
své volby využít nabídku poskytovaných služeb například : společenské , zájmové
a aktivizační programy, pomoc při vyřizování korespondence nebo některých úředních
úkonech a dalších služeb zajišťovaných v zařízení i vnějšími subjekty.
Pro návrhy a připomínky klientů k poskytované sluţbě jsou v domově vypracována
pravidla, která jsou k dispozici na nástěnkách. Máme také umístěnou schránku
pro připomínky a podněty. Podané podněty jsou vyuţívány ke zvyšování kvality
poskytované sluţby.
V roce 2016 byla dokončena investiční akce :
„Rekonstrukce elektroinstalace „ II.patra “, která byla velmi náročná vzhledem ke svému

rozsahu.
Nyní všichni vítají provedené úpravy, kdy na pokojích je větší světlo , v noci svítí nouzové
osvětlení, je plně zprovozněna EPS.
Celý průběh akce cca 3 měsíce byl velmi náročný časově , stavebně i provozně ale dobrou
organizací a kladným přístupem pracovníků našeho DS se realizace velmi dobře podařila.
Plán plnění kapacity byl splněn na 97 %
Limit prostředků na platy byl dodrţen a plně vyčerpán ve výši : 10 418,1tis.Kč.
Počet pracovníků 38 byl naplněn.
V oblasti veřejných zakázek jsme postupovali dle schváleného plánu na rok 2016
Včasnou realizací plánovaných i mimořádných úkolů pro rok 2016, jejich rozpracováním
a plněním trvale přispíváme ke zkvalitňování poskytovaných sociálních sluţeb.
V roce 2016 nevzniklo ţádné manko ani škoda.
Stanovené úkoly a závazné ukazatele pro rok 2016 jsme splnili.
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V říjnu 2015 začala přestavba budovy špýchar ,která je ve vlastnictví církve Kongregace Šedých sester III.řádu sv. Františka
Firma Nový Unitas s.r.o Praha 1,byla pověřena Kongregací Šedých sester III.řádu sv.
Františka přestavbou objektu. Stavební firma DOLMEN-CB, s.r.o.České Budějovice
prováděla rekonstrukci budovy.
Rekonstrukce budovy- špýchar byla dokončena a dne 25.11. 2016 zkolaudována.Nyní
probíhají jednání s provozovatelem objektu ALZHEIMER HOME o další spolupráci.
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XII. Plán pro rok 2017
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění budeme nadále pokračovat
při vytváření co nejoptimálnějších podmínek pro důstojný a plnohodnotný ţivot
seniorů,kteří se rozhodli v našem domově proţívat své klidné stáří.
Pracovníci sociálního úseku budou nadále svoji pracovní činností prohlubovat
a rozšiřovat kulturně zájmové a vzdělávací akce, které se jiţ staly oblíbenou a nedílnou
součástí kaţdodenních aktivit našich seniorů.
Pracovníci v přímé péči pravidelně sestavují a vyhodnocují osobní cíle a individuální
plány klientů v úzké spolupráci se seniorem popř. jeho blízkou rodinou, budou nadále
napomáhat ke zkvalitnění poskytované péče.
Po stránce ekonomické se budeme snaţit efektivně hospodařit s přidělenými finančními
prostředky ,tak abychom udrţeli dobrou úroveň našich poskytovaných sluţeb.
V návaznosti na centrální zadávání zakázek u odběru plynu a elektrické energie
očekáváme i v roce 2017 úsporu finančních prostředků .
Na úseku údrţby se budeme snaţit o další zkvalitňování prostředí našeho zařízení.
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PLÁN VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ROK 2017
Veřejná
zakázka
č.
1..

2.

Název veřejné
zakázky - předmět
plnění veřejné
zakázky
Oprava nátěrů
dveří a zárubní

Oprava fasády
na hospodářské
budově

Druh veřejné
zakázky podle
předpokládané
hodnoty bez
DPH
Zakázka malého
rozsahu

Předpokládaná
hodnota veřejné
zakázky bez DPH
350 000,--Kč

zakázka malého
rozsahu
470 000,-- Kč

3.

4.

Rekonstrukce
koupeny
na I.patře

Rekonstrukce
podkroví,
I.a II.patro

Předpoklá
daný zdroj
financován
í
Financován
í plánujeme
čerpat
z neinvestič
ního
příspěvku
organizace

zakázka malého
rozsahu

Zakázka malého
rozsahu

480 000 ,--Kč

474 000,--Kč

Financován
í plánujeme
čerpat
z neinvestič
ního
příspěvku
organizace

Financován
í plánujeme
čerpat
z našeho
investičníh
o fondu .

Financován
í je formou
investičníh
o transferu
MHMP č.
ORG
004338200
0000
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Odůvodnění veřejné zakázky

Opravu dveří a zárubní je nutné provést
z důvodu
poškození stávajícího nátěru, kdy při
provozu
dochází k jeho poškození.
Místy je barva odpadlá a popraskaná.
V rámci zlepšování celkového prostředí
je
nutno provést nové nátěry

Stav fasády hospodářské budovy je
vlivem povětrnostních
podmínek silně poškozen
Stávající omítka opadává, v četných
prasklinách se udržuje
voda, která proniká do budovy a
v zimních měsících zamrzá,
čímž dochází k dalšímu poškozování
zdiva.
Abychom předešli dalšímu a
rozsáhlejšímu poškození budovy
je nutno provést odstranění
staré omítky, nahradit sanační omítkou
a provést následnou vrchní barvu .
Koupelnu na I.patře je nutno
modernizovat vzhledem
k poškozené dlažbě a obkladů , které
odpadávají.
Je rovněž nutno provést výměnu vany. V
našem zařízení máme
vanu ,která vzhledem k roku pořízení
vyžaduje
pravidelné opravy, které jsou již
nerentabilní.
Trvalým využíváním je již její
životnost splněna
a vzhledem k dennímu provozu
pro zajišťování každodenní hygieny
našich klientů
potřebujeme vanu novou modernější,
kdy dojde
i k úsporám el. energie.
V našem zařízení máme zpracovaný
projekt na celkovou rekonstrukci zařízení
DS z roku 2003.Na projekt je vydáno
Stavební povolení z roku 2004 a nyní
prodlouženo do roku 2018 tedy i
souhlasné stanovisko památkové péče .
V návaznosti na nové materiálně
technické standardy bude nutno celkový
projekt doplnit po stránce stavební ,
doplnění projektu o rekonstrukci I.patra a
tím dojde i ke změně celkové finanční
částky.Tato přidělená finanční částka
bude v roce 2017 použita na změnu a
doplnění projektu.

Předpokládaný
termín zadání
veřejné zakázky

duben 2017

červen 2017

srpen 2017

září 2017

I v roce 2017 budeme vybavovat pokoje a společenské místnosti vhodnými doplňky tak,
aby našim klientům prostředí ve kterém proţívají svůj pobyt co nejvíce připomínal
pěkné domácí prostředí.
V roce 2017 budeme pokračovat ve zprostředkování personálního růstu našich
zaměstnanců, a to zvyšováním kvalifikace formou seminářů, přednášek, buď v našem
domově nebo přímo ve školících zařízeních.
K rozšíření znalostí a zkušeností zaměstnanců z oblasti sociální péče také přispívají
návštěvy na výstavách poskytovatelů, distributorů ošetřovatelských a rehabilitačních
pomůcek, distributorů strojů a zařízení, kteří výrobním programem řeší pomoc sociálním
sluţbám.
Závěrem bych velmi ráda poděkovala všem našim zaměstnancům , za jejich zodpovědný
přístup k práci, kterým velmi napomohli ke splnění náročných úkolů v naší organizaci .
I v roce 2017 nadále předpokládáme a zároveň velmi děkujeme za úzkou a velmi
dobrou spolupráci pracovníkům Odboru zdravotnictví sociální péče a prevence MHMP,
pracovníkům ROZ MHMP ,Odboru účetnictví MHMP a dalším pracovníkům
a institucím se kterými spolupracujeme.

Ředitelka
Domova pro seniory Pyšely
PhDr Jitka Plíšková

Pyšely 1.2. 2017
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Rekonstrukce byla ukončena a nyní všichni vítají provedené úpravy.
Celý průběh akce byl velmi náročný , jak časově tak i stavebně ale dobrou
organizací a přístupem pracovníků se realizace velmi dobře podařila.
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II. Personální zajištění
Náš domov má stanovenu strukturu a počet pracovních míst. Pro přijímání nových
zaměstnanců a jejich zaškolování je rozpracovaný v našem zařízení standard kvality
soc.sluţeb č. 9
Schválený počet zaměstnanců pro rok 2016 byl stanoven 38.
Personální obsazení pracovních úseků

fyzický počet

přepočtený
počet

Ředitelka
Účetní,ekonom
Manaţerka kvality
Vedoucí provozního úseku
Všeobecné sestry
Ergoterapeut
Sociální pracovnice
Arteterapeut
Kondiční masér
Pracovník přímé obsluţné péče -pracovník
sociálních sluţeb
Fyzioterapeut
Pradleny
Kuchařky
Pomocná sílá v kuchyni
Uklizečky
Údrţbáři

V průběhu roku 2016 bylo
uzavřeno
3 pracovních poměrů.
ukončeno
5 pracovních poměrů
z toho :
- ukončení dohodou,
ukončení na základě doby určité,
ukončení ve zkušební době ,
V roce 2016 jsme měli jednu pracovnici z evidence Úřadu práce na vyhrazené
společensky účelné místo . Pracovnice byla v rámci stanoveného počtu pracovníků 36.
Ve sledovaném roce bylo z řad zaměstnanců hlášeno
neschopnosti,
Kalendářní dny nemoci
Nemoc celkem v %
Počet pracovních
neschopností
- Pracovní úrazy
- 0ČR

55

případů pracovní

III. Úsek sociálních sluţeb
Domov pro seniory Pyšely, jehoţ kapacita je pro 60 uţivatelů, poskytuje celoroční
pobytovou sluţbu .
V souladu s“ Rozhodnutím KÚ Středočeského kraje poskytujeme sluţby seniorům
od 60-ti let.
Přehled o počtu ţádostí za rok 2016
Počet přijatých ţádostí
Počet schválených
ţádostí
Počet odmítnutých
ţádostí
Počet ţádostí
v pořadníku
k 31.12.2016
Přehled o počtu přijatých klientů

Kapacita zařízení
Počet přijatých
Klientů k 31.12.2016

muţi

ţeny

muţi

ţeny

60

Počet ukončení pobytu za rok 2016
celkem
Stav klinetů v DS
k 31.12.2016
Pobyt ukončilo celkem
Z toho odchod do jiného
zařízení, soukromí
Úmrtí

60

Celkem za rok 2015 bylo připraveno
Měsíčně je připravováno v průměru
Celkový počet odebrané celodenní stravy klienty DS za rok 2015
Z toho – strava racionální
dieta žlučníková
dieta diabetická,výživná

111 735
9 311
105 914

jídel
jídel
jídel

62 144
11 514
32 256

Ostatními strávníky - zaměstnanci DS bylo odebráno celkem

5 313 obědů
508
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večeří.

VI. Výsledky hospodaření za rok 2016
Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem MHMP byly následující:
Neinvestiční příspěvek k 31.12.2016

11 856,4 tis. Kč

Z toho:
Na účetní odpisy
Limit prostředků na platy
Počet ubytovacích míst
Limit počtu zaměstnanců – přepočtené osoby

801,1 tis.Kč
9 481,5 tis.Kč
60
36

Státní dotace
Pro rok 2015 jsme poţadovali dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč.
(ÚZ 13305)
Poţadovanou státní dotaci jsme obdrţeli prostřednictvím MHMP ve výši.1 536,0 tis. Kč.
Obdrţenou dotaci jsme plně vyčerpali v souladu s platnými předpisy pro poskytování
státní dotace.
Naše organizace hospodařila v roce 2015 s prostředky získanými vlastní činností,
neinvestičním příspěvkem zřizovatele, státní dotací, příspěvkem od úřadu práce
a finanční prostředky za výkony od VZP, OZP, VoZP.a ZPMVČR.

Rozbor nákladů
Celková výše

21 450,2 tis. Kč

50 Spotřebované nákupy celkem
501 Spotřeba materiálu (vč.potravin)
502 Spotřeba energií

3 639,4 tis. Kč
2 618,6 tis.Kč
1 020,8 tis.Kč

51 Sluţby
511 Údrţba a opravy
512 Cestovné
518 Ostatní sluţby

3 619,1
2 310,3
3,2
1 305,6

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

12 899,1
9 540,5
3 225,4
37,8
95,4

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady
524 Zákonné zdr. + soc. pojištění
525 jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
53 Ostatní daně a poplatky
538 Jiné daně a poplatky

4,2 tis. Kč
4,2 tis. Kč
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54 Ostatní náklady z činnosti
549 Ostatní náklady z činnosti

181,6 tis.Kč
181,6 tis.Kč

55 Odpisy, rezervy a opravné poloţky
551 Odpisy DM
558 Náklady z drobného DHM

1 105,6 tis. Kč
800,3 tis. Kč
305,3 tis Kč

Komentář k plnění dosaţených nákladů
Organizace hospodařila na základě schváleného rozpočtu nákladů a výnosů, odpisového
plánu a stanoveného limitu na platy.
Při hospodaření s rozpočtovými prostředky při plnění rozpočtu na rok 2015 bylo dbáno
na dosaţení maximálních příjmů a efektivní vyuţití rozpočtových prostředků k zajištění
provozu.
Organizace za rok 2015 hospodařila s úsporou ve výši 1 734 936,99 Kč.
Spotřebu materiálu tvoří náklady na potraviny, ochranné pracovní pomůcky
zaměstnanců, pohonné hmoty a další všeobecný materiál, materiál na údrţbu zařízení
a vybavení, náklady na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku atd.
Náklady na potraviny
činily
1 650,6 tis. Kč.
Při rozpočtování nákladů na potraviny jsme vycházeli z počtu klientů a nákladů
na stravné zaměstnanců.
Náklady na materiál
činily
968,0 tis. Kč.
Náklady na všeobecný materiál zahrnují spotřebu pracích a čistících prostředků,
materiál na běţnou opravu a údrţbu, kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, pohonné
hmoty, odborné časopisy, tonery do tiskáren.
Náklady na nákup DrHM
činily
305,3 tis.Kč
Jsou tvořeny úhradami za nákup prostředků určených k dovybavení jednotlivých úseků
domova – nábytek, elektrická stolička, záloţní zdroje k PC, kopírka, vybavení pro
klienty – cvičící zařízení, ruské kuţelky, čističky vzduchu.
Veškerý hmotný majetek je řádně vyuţíván.
Náklady na údrţbu a opravy strojů, zařízení a staveb činily 2 310,3 tis. Kč
Ve sledovaném roce byly v zařízení DS provedeny tyto práce:
- oprava omítek a nátěr fasády
- oprava dveří
- biologické ošetření odpadů
- opravy výtahu
- oprava prádelenských strojů
- servis dopravních prostředků
- oprava ţaluzií
- oprava sporáku, myčky nádobí, kuchyňského robotu, výdejního vozíku
- oprava střechy, okapů a ţlabů,
- výměna podlahové krytiny
Účet 518 – ostatní sluţby
1 305,6 tis.Kč
Poloţka je určena k zajištění provozu a je čerpána k úhradě:
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nákladů na likvidaci odpadu, poplatky za rozhlas a televizi, telefonní sluţby rozbor vody,
deratizaci objektu, revize signalizace, revize komínu, poštovné, sluţby programů PC,
cestovné, vzdělávání zaměstnanců, sluţby bank, a ostatní sluţby.
V organizaci je pouţívána metoda rovnoměrných účetních odpisů.
Odpisový plán byl splněn dle schváleného limitu.
Veškerý nehmotný a hmotný majetek je řádně vyuţíván.

Plnění dosaţených výnosů
Celková výše

21 450,2 tis.Kč

Příjmy z vlastní činnosti
účet 602 výnosy z prodeje sluţeb
 úhrady za ubytování . . . . . . . . . . . . . .
 úhrady za stravu . . . . . . . . . . . . . . .
 úhrady za fakultativní sluţby . . . . . . . . .
 příspěvek na péči . . . . . . . . . . . . . . .
 úhrady od zdr. pojišťoven . . . . . . . . . .
účet 648 čerpání fondů . . . . . . . . . . . . . . .
účet 649 ostatní výnosy z činnosti . . . . . . . .
účet 662 úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
účet 669 ostatní finanční výnosy . . . . . . . . . .
účet 672
- neinvestiční příspěvek zřizovatele
- státní dotace
- příspěvek z úřadu práce

3 109,2 tis.Kč
2 600,1 tis.Kč
0,0 tis.Kč
3 426,8 tis.Kč
. 1 880,4 tis.Kč
21,5 tis.Kč
. 184,3 tis.Kč
6,4 tis.Kč
0,0 tis.Kč
8 585,5 tis.Kč
1 536,0 tis Kč
100,0 tis. Kč

Příspěvek na péči – stav k 31.12.2015 - pobírá 57 klientů. V průběhu roku byl podán
návrh na přezkoumání přiznání příspěvku na péči u několika klientů z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu. O navýšení příspěvku nebylo vţdy kladně rozhodnuto
a v několika případech byl příspěvek i sníţen coţ vedlo k odvolacímu řízení.
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Příspěvek na péči
Nemá
I (lehká závislost)
II (středně těžká závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)
Celkem:

Klientů

Úhrady klientů v roce 2016
Počet
klienttů v
DS
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v%

Úhrada
v plném
rozsahu
Uhrada +
doplatek
Částečná
úhrada

Úhrady od zdravotních pojišťoven byly oproti loňskému roku vyšší o 100 tis.Kč.
Přijaté finanční prostředky byly pouţity k úhradě nákladů na materiál, nákupu
ostatních sluţeb a na platy zaměstnanců.
Uzavřené smlouvy s pojišťovnami nemají specifikaci k pouţití úhrady za zdravotní
výkony.
Neinvestiční příspěvek (UZ 91) nebyl vyčerpán ve výši

1 734 936,99 Kč,

Státní dotace (UZ 13305) byla vyčerpána v plné výši 1 536 000 Kč.
Finanční fondy - tvořeny v souladu se zákonem 250/2000 Sb.
FKSP – fond tvořen přídělem ve výši 1% vyplacených platů a náhrad platů
- pouţití fondu – příspěvek na stravování zaměstnanců, rekreace, dary
při ţivotních a pracovních výročích, vitamínové doplňky.
Zůstatek fondu k 31.12.2015 je

20 603,58 Kč,

Rezervní fond – do rezervního fondu DS byly v roce 2015 přijaty účelově určené
finanční dary ve výši 30,0 tis.Kč. Přijaté finanční dary jsou pouţívány účelově dle
uzavřených darovacích smluv.
V roce 2015 byla čerpána částka: 21,5 tis.Kč.
Zůstatek na účtu k 31.12.2015 je 90 717,00 Kč
Fond investic – tvořen odpisy hmotného dlouhodobého majetku dle odpisového
plánu schváleného zřizovatelem. Vytvořené odpisy hmotného majetku
za rok 2015 z hlavní činnosti byly ve výši 800,3 tis.Kč.
Zůstatek fondu k 31.12.2015 je

1 162 585,39 Kč
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Neinvestiční příspěvek
Schválený neinvestiční příspěvek:

9 775,5 tis.Kč

Na základě usnesení RHMP č. 848 ze dne 21.4.2015 provedl odbor rozpočtu
MHMP rozpočtové opatření – zvýšení neinvestičního příspěvku o 1 378 tis-Kč
účelově určených na sluţbu č. 6797737 (státní dotace- UZ 13305).
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 9 775,5 tis. Kč na 11 153,5 tis. Kč
Na základě usnesení RHMP č. 1463 ze dne 16.6.2015 provedl odbor rozpočtu
MHMP převod z fondu Finančního vypořádání - 500 tis.Kč.
na opravu fasády.
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 11 153,5 tis.Kč na 11 653,5 tis.Kč .
Na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.9/103 ze dne 10.9.2015 a Rady
hl.m. Prahy č. 2257 ze dne 15,9,2015 provedl odbor rozpočtu MHMP rozpočtové
opatření – zvýšení neinvestičního příspěvku o 158 tis.Kč účelově určených
na sluţbu č. 6797737 (státní dotace-UZ 13305).
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 11 653,5 tis. Kč na 11 811,5 tis. Kč.
Odbor rozpočtu MHMP rozhodnutím 3-483/2015 zvýšil limit prostředků na platy
o 150 tis.tj. z 9 298 tis. Kč na 9 448 tis.Kč.
Výše neinvestičního příspěvku se nemění.
Na základě usnesení RHMP č. 2955 ze dne 1.12.2015 provedl odbor rozpočtu
rozpočtové opatření – na základě zvýšení platových tarifů o 3% dle nařízení vlády
č. 278/2015Sb – navýšení neinvestičního příspěvku o 44,9 tis. Kč.
Zvýšení neinvestičního příspěvku z 11 811,5 tis.Kč na 11 856,4 tis.Kč
a současně zvýšení limitu na platy o 33,5 tis. Kč, tj. z 9 448 tis.Kč
na 9 481,5 tis. Kč
Státní dotace pro rok 2015 byla stanovena ve výši :
1 378 tis. Kč + 158 tis.Kč = 1 536 tis. Kč

VII. Investiční výdaje

Investiční transfer pro naši organizaci, byl schválen Zastupitelstvem
hl.m. Prahy ze dne 19.2.2015 č. 4/3 ve výši 1 000 tis.Kč na rekonstrukci
elektroinstalace.
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Usnesením zastupitelstva hl.m.Prahy č. 5/11 ze dne 26.3.2015 bylo schváleno
ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2014 na Rekonstrukci
elektroinstalace kuchyně ve výši: 1 464 553,- Kč.
Usnesením RHMP č. 1463 ze dne 16.6.2015 bylo schváleno pouţití finančních
prostředků z fondu investic ve výši 170 tis. Kč na pořízení myčky na nádobí,

VIII. Mzdová oblast
Mzdové náklady
9 540,5 tis. Kč
Jsou nejvyšší nákladovou poloţkou rozpočtu. Skládají se z nákladů:
- platy zaměstnanců
- OON
- náhrada platu za DPN

9 481,5 tis. Kč
0,0 tis. Kč
59,0 tis Kč

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v roce 2015 činila 21 948,- Kč .
Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 36.
Tento limit pracovníků byl splněn.
Limit mzdových nákladů dodrţen a vyčerpán v plné výši.
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Celkem za rok 2016 bylo připraveno

jídel

Měsíčně je připravováno v průměru

jídel

Celkový počet odebrané celodenní stravy klienty DS za rok 2016

jídel

Z toho – strava racionální
dieta žlučníková
dieta diabetická,výživná

- zaměstnanci DS bylo odebráno celkem

obědů
večeří.
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