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1.

Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informovala o dění v Domově
pro seniory Chýnov za uplynulý rok 2018.
V závěru tohoto dokumentu se zmíním o provedených akcích roku 2018 a seznámím Vás
s plány na další období.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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2.

Základní údaje

Název: Domov pro seniory Chýnov
Sídlo: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov
IČ: 750 11 204
Právní forma: Příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB a.s., Tábor, číslo účtu: 107-5342180227/0100
Web: www.dschynov.cz
Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné moci
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Organizace je od 1. 1. 2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384.
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Kontakty:
Ředitelka
Telefon: 381 406 216
Mobil: 775 246 104
Email: reditel@dschynov.cz
Vrchní sestra
Telefon: 381 406 217
Mobil: 739 563 974
Email: vrchni.sestra@dschynov.cz
Vedoucí sociálního úseku
Telefon: 381 406 213
Mobil: 734 256 407
Email: socialni@dschynov.cz
Vedoucí ekonomického úseku
Telefon: 381 406 211
Mobil: 733 373 169
Email: ekonom@dschynov.cz
Vedoucí stravovacího provozu
Mobil: 739 032 693
Email: kuchyne@dschynov.cz
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3.

Charakteristika činnosti
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti
zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého klienta.
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti
na druhu poskytované sociální služby, tj.:
a) Domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku
a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění
svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo
ambulantními sociálními službami.
b) Domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena
pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních
při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně
invalidní.
Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s klienty a za úhradu fakultativní
služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví
organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Organizace poskytuje stravování klientům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením,
studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Organizace

provádí

nahodilý prodej

drobných

výrobků

zhotovených

v rámci

aktivizačních činností klientům.
Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování
základních služeb s pronájmem spojených.
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Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem
zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto
služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních
prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti
organizace – provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené
degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi.
Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
1) poskytnutí ubytování,
2) poskytnutí stravy,
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6) sociálně terapeutické činnosti,
7) aktivizační činnosti,
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Výroční zpráva 2018
Domov pro seniory Chýnov

6

Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb

4.

Zásady a cíle poskytování služeb Domova pro seniory a Domova se zvláštním
režimem jsou v základu stejné, ale v určitých aspektech se mírně odlišují. Společnou zásadou
obou služeb je respektování důstojnosti a práv klientů, zachování mlčenlivosti ve vztahu
k osobním a citlivým údajům a individuální přístup personálu ke klientům služeb.
U Domova se zvláštním režimem je navíc kladen důraz na specializovaný, odborný
a odpovědný přístup personálu, srozumitelnost přístupu ke klientům a odstraňování sociální
izolace. U Domova pro seniory je vzhledem k vyššímu stupni zachování kognitivních
schopností větší možnost plného uplatnění svobodného rozhodování klientů.

Cíle Domova pro seniory:
•

důstojné prožití stáří za pomoci poskytované sociální služby,

•

spokojenost klienta v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně
aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí,

•

zachování schopností a dovedností klienta po co nejdelší možnou dobu, klient
motivovaný k aktivnímu trávení volného času,

•

poskytování sociální služby dle individuálních osobních přání.

Cíle Domova se zvláštním režimem:
•

podpora klienta prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými
a přáteli,

•

snížení četnosti negativních projevů onemocnění demencí, a to za pomoci poskytování
profesionální péče, citlivého a empatického přístupu ošetřovatelského personálu
a nabídky rozmanitých aktivit,

•

směřování klientů k zachování soběstačnosti a podpora v činnostech, které doposud
zvládají sami,

•

motivování prostředím k prožívání aktivního života (ergoterapie, rehabilitační
a skupinová cvičení, trénink paměti, kulturní program, výlety, reminiscenční terapie).
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Poslání Domova se zvláštním režimem:
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování odborné péče osobám
se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc
je přizpůsobena individuálním potřebám klientů, směřuje k dodržování sociálních návyků
potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří
podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Poslání Domova pro seniory:
Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím
pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním
prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb klientů, respektuje
základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začlenění klientů.
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5.

Sociální úsek
Domov pro seniory Chýnov splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle

ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhodl dne
27. 11. 2013 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o změně registrace
sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov – Rozhodnutí o registraci č. KUJCK
65112/2013/OSVZ:
a) „domov pro seniory“ – identifikátor služby č. 2792758,
b) „domov se zvláštním režimem“ – identifikátor služby č. 4571784.
Služby jsou poskytovány od 19. 9. 1958.
Pobytové sociální služby jsou poskytovány v tomto rozsahu základních činností:
poskytování ubytování, zajištění stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Sociální pracovnice Domova pro seniory Chýnov jednají se zájemci o sociální službu.
Se sociální pracovnicí je možné si sjednat schůzku v pracovní den, stejně tak je možné
se dotazovat na možnost zajištění sociální služby telefonicky nebo prostřednictvím e – mailu.
Preferováno je osobní jednání, kdy sociální pracovnice předá zájemci o poskytování sociální
služby nebo jeho rodinnému příslušníkovi veškeré informace o poskytované službě. Zároveň
je možné si celé zařízení prohlédnout. V případě zájmu sociální pracovnice zájemci poskytne
kontakty na další zařízení, kde je možné péči o žadatele též zajistit.
Před přijetím do domova je prováděno sociální šetření sociální pracovnicí a zdravotní
sestrou. Během šetření jsou předkládány žadateli všechny dokumenty související s přijetím.
Žadatel nebo jeho blízká osoba mají možnost zjistit veškeré informace, které jsou pro
ně důležité, a potřebují na ně získat odpověď. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky,
se sociálními pracovnicemi Nemocnice Tábor a. s., Gerimed a. s., Sedlec – Prčice,
Geriatrickým centrem Počátky a dalšími institucemi zajišťující péči o seniory.
V průběhu adaptační doby klienta v domově se zajímáme o prostředí, kde dosud žil,
o jeho potřeby, zájmy a záliby, a především rodinné vazby, které jsou pro mnohé vždy na
prvním místě. Na základě těchto získaných informací můžeme zajistit co nejvhodnější postup
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při uspokojování jeho přání a potřeb. Při zajišťování péče o klienta je důležité navázání
spolupráce s rodinou nebo jeho blízkými osobami, kterým jsou posléze podávány informace
o změnách zdravotního stavu, o plánované i náhlé hospitalizaci. Současně s nimi řešíme
případnou nespokojenost nebo konfliktní situace klienta.
Sociální pracovnice vedou po celou dobu pobytu klienta jeho sociální dokumentaci.
Měsíčně zpracovávají evidenci přijatých úhrad za pobyt a stravu, příspěvků na péči
a fakultativních služeb. K 15. daného měsíce vyplácejí klientům zůstatky důchodů zaslaných
Českou správou sociálního zabezpečení položkovým převodním poukazem na bankovní účet
organizace. Nedílnou součástí pracovní náplně sociálních pracovnic je vytváření a aktualizace
metodických pokynů, jež jsou závazným kritériem kvality poskytovaných sociálních služeb.
Standardy kvality jsou zaměřeny na popis činností, které domov provádí ve vztahu
ke klientovi služby. Na zavádění standardů kvality do praxe se podílejí všichni zaměstnanci.
Jedná se o činnosti dlouhodobého charakteru neustále se vyvíjející.
V našem domově dbáme na prožití aktivního života klientů, zajímáme se o jejich
přání, potřeby a požadavky. Snažíme se o rozvíjení různorodých aktivizačních činností,
které mají charakter individuální nebo skupinový. Cílem aktivit je zlepšení soběstačnosti,
posílení psychické i fyzické kondice klientů. K nejoblíbenějším činnostem patří ruční práce:
pletení košíků z pedigu, výroba mýdel, vyřezávání figurek, šití polštářků a výroba domácích
nudlí. V letošním roce jsme poprvé zahájili prodej těchto výrobků v domově a na
společenských akcích pořádaných organizací. Výtěžek z prodeje je použit na nákup materiálu
pro další výrobu.
Tradičně pořádáme jarní a vánoční setkání s rodinami klientů a vystoupení dechové
kapely „Muzikanti z Jižních Čech“ na zámeckém nádvoří.
Pro velký zájem nás na podzim opět navštívila majitelka velbloudí farmy paní Žaneta
Krátošková s velbloudem Šajtym. Pozvání na tuto akci přijali klienti Domova pro seniory
Budislav a Domova důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic. Průběh celé akce
zdokumentovala Jihočeská televize. Další příjemné podzimní odpoledne nám připravili
sokolníci z Hluboké nad Vltavou s letovými ukázkami dravců a sov s názvem „Dotkni
se křídel“.
5. 1. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti
Pracovníci všech úseků se pravidelně vzdělávají na odborných seminářích pořádaných
v zařízení i mimo něj tak, aby splňovali podmínky způsobilosti svého povolání. Rozsah
a potřeby vzdělávání jsou stanoveny Vzdělávacím plánem organizace. Sociální pracovnice
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se účastnily X. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, akreditovaného kurzu
Tvorba a správa vnitřních předpisů v sociálních službách aj.
Aktivizační pracovnice se účastnily odborné konference Smyslová aktivizace tělem
i duší, Mozkový jogging, Validace podle Naomi Feilové a dalších odborných akreditovaných
školení či seminářů.
5. 2. Dobrovolnická činnost v Domově pro seniory Chýnov
V souladu se zákonem č. 198/2002 Sb. je v Domově pro seniory Chýnov vykonávána
dobrovolnická činnost, která je zastřešována smlouvou s Dobrovolnickým centrem ADRA
v Českých Budějovicích. Ta zajišťuje veškerý servis pro dobrovolníky, jako jsou například
školení, supervize a pojištění. Do Domova pro seniory Chýnov docházejí tři dobrovolnice.
Nenahrazují profesionální úkony pracovníků v sociálních službách, ale vykonávají běžné
činnosti a aktivity spojené s využitím volného času klienta formou komunikace s klienty,
doprovodu na procházky, čtení knih a časopisů, hraní stolních her, luštění křížovek apod.
5. 3. Statistické údaje 2018
Tabulka č. 1 Statistika z roku 2018
Počet
Statistické údaje
Kapacita zařízení (lůžka)
Počet klientů k 31. 12. 2018
Přijatí klienti
Odešlí klienti
Zemřelí klienti
Počet klientů k 31. 12. 2018
z toho: mužů
žen
Celoroční pobyt k 31. 12. 2018
Klienti ve věku 27 až 65 let
66 až 75 let
76 až 85 let
nad 85 let
Klienti – trvale upoutáni na lůžko
– mobilní za pomoci druhé osoby
Průměrný počet klientů
Průměrný věk klientů
Počet klientů se sníženou úhradou
Počet rodin s uzavř. smlouvou o spoluúčasti
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Celkem
77
77
29
1
26
77
21
56
77
6
9
23
39
26
51
77
83,7
29
18

Domov pro
seniory
41
41
15
1
14
41
14
27
41
2
5
8
26
9
32
41
85,3
14
8

Domov se
zvláštním
režimem
36
36
14
0
12
36
7
29
36
4
4
15
13
17
19
36
82,0
15
10

11

5. 4. Další statistické údaje
Průměrná obložnost: 98,3 %
Věkové rozpětí klientů: 57–99 let
Počet evidovaných žádostí: 241
•

Domov pro seniory: 166

• Domov se zvláštním režimem: 75

5. 5. Grafy 2018
Graf č. 1 Počet klientů k 31. 12. 2018
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Graf č. 2 Skladba klientů podle pohlaví k 31. 12. 2018
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Graf č. 3 Skladba klientů dle věku k 31. 12. 2018

5. 6. Příspěvek na péči
V níže uvedené tabulce je vidět výrazný rozdíl ve IV. stupni příspěvku na péči
u klientů poskytované služby Domov se zvláštním režimem oproti Domovu pro seniory,
což obnáší velké vytížení personálu a vysokou náročnost při poskytování péče.
III. stupeň výše příspěvku na péči je na obou poskytovaných službách totožný. Naopak
II. a I. stupeň je ve větší míře zastoupen na sociální službě Domov pro seniory. Pro lepší
přehlednost je znázornění graficky.
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Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči
Stupeň

Celkem DS Chýnov

Domov pro seniory

žádný stupeň
I.
II.
III.
IV.

0
8
23
22
24

0
7
14
11
9

Domov se zvláštním
režimem
0
1
9
11
15

Graf č. 4 Příspěvek na péči – Domov pro seniory

Výroční zpráva 2018
Domov pro seniory Chýnov

15

Graf č. 5 Příspěvek na péči – Domov se zvláštním režimem

Graf č. 6 Příspěvek na péči – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Přijatá částka za příspěvek na péči v roce 2018 činila celkem 7.324.442,00 Kč.
Z toho: Domov pro seniory 3.307.154,00 Kč,
Domov se zvláštním režimem 4.017.288,00 Kč.
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5. 7. Úhrada za poskytování služeb
Úhrada za poskytování služeb je složena z úhrady za ubytování a úhrady za stravu.
Platby v roce 2018 činily 8.977.906,00 Kč.
Z toho: Domov pro seniory 4.941.398,00 Kč
Domov se zvláštním režimem 4.036.508,00 Kč.
Počet pokojů
1 lůžkových 14

(Domov pro seniory 8/ Domov se zvláštním režimem 6)

2 lůžkových 31

(Domov pro seniory 16/ Domov se zvláštním režimem 15)

Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů v Kč
Budova A
Jednolůžkový pokoj
Dvojlůžkový pokoj
Budova B
Jednolůžkový pokoj
Dvojlůžkový pokoj
Budova C
Jednolůžkový pokoj
Dvojlůžkový pokoj

Ubytování
200 Kč
190 Kč
180 Kč
170 Kč
160 Kč
140 Kč

Stravování
Celkem (za den) Celkem (za měsíc)
160 Kč
360 Kč
10 800 Kč
160 Kč
350 Kč
10 500 Kč
160 Kč
160 Kč
160 Kč
160 Kč

340 Kč
330 Kč
320 Kč
300 Kč

10 200 Kč
9 900 Kč
9 000 Kč
8 850 Kč

5. 8. Aktivizační činnosti
V Domově pro seniory Chýnov je prováděna aktivizace individuální a skupinová.
Klienti mají možnost účastnit se nabízených aktivit dle programu na daný měsíc. Informace
jsou umístěny v pořadačích na jednotlivých odděleních a jsou pravidelně aktualizovány.

5. 9. Doplňkové činnosti
Domov pro seniory Chýnov zajišťuje další doplňkové činnosti pro klienty, například:
•

služby kadeřnice,

•

pedikúra,

•

knihovna,

•

nákup osobních potřeb,

•

kaple.

Na každém oddělení je společenská místnost, která je vždy k dispozici klientům
a jejich návštěvám. Je zde televizor, kuchyňská linka s potřebným vybavením.
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5. 10. Přehled kulturních akcí 2018
Leden 2018
2. 1.

Výstava betlémů

3. 1.

„Dobrý voják Švejk“ – film pro pamětníky

4. 1.

Výstava Josefa Lady v Táboře

5. 1.

Mše svatá

10. 1. „Lišáci, Myšáci a Šibeničák“ – rodinný film
11. 1. Bingo
17. 1. „Život v přírodě“ – přírodopisný film
19. 1. Zážitkové malování – artefiletika
24. 1. „Četník ze Saint Tropéz“
25. 1. Oslava narozenin
31. 1. „Vyprávěj“ – 16. díl. - seriál
Únor 2018
2. 2.

Mše svatá

6. 2.

Tvoření s dětmi z MŠ

7. 2.

„Dědečkem proti své vůli“

8. 2.

Masopustní zábava – odpolednem provází skupina KáJa Band

13. 2. Bingo
14. 2. „Šest medvědů s Cibulkou“
21. 2. Podél českých řek „Lužnice“ – přírodopisný film
22. 2. Oslava narozenin
27. 2. Výlet Soběslav – Blatské muzeum
28. 2. „Vyprávěj“ – 17. díl. - seriál
Březen 2018
2. 3.

Mše svatá

7. 3.

„Škola základ života“

8. 3

Posezení k MDŽ s hudbou

14. 3. „Vyprávěj“ – 18. díl – seriál
16. 3. Výlet do Tábora – Velikonoční výstava v Galerii 140
21. 3. Film s hercem Svatoplukem Benešem (k 100. výročí jeho narození)
22. 3. Bingo
27. 3. Vysévání nejen bylinek
29. 3. Oslava narozenin
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Duben 2018
4. 4.

„Vyprávěj“ – 20. díl – seriál

6. 4.

Mše svatá

10. 4. Návštěva městské knihovny Chýnov – výstava – historické spodní prádlo a hygiena
11. 4. „Podél českých řek“ – přírodopisný film
18. 4. Den země – výlet do Tábora
18. 4. „Vyprávěj“ – 21. díl – seriál
24. 4. Společné tvoření s dětmi z MŠ
25. 4. „Vinnetou – Poklad na stříbrném jezeře“
26. 4. Oslava narozenin
Květen 2018
1. 5

Sraz veteránů

6. 5.

Setkání s rodinami

9. 5.

„Pohádka máje“ – film pro pamětníky

11. 5. Mše svatá
16. 5. „Berounka“ – přírodopisný dokument
17. 5. Velbloudí farma Záhostice
22. 5. Oslava narozenin
23. 5. „Vyprávěj“ – 22. díl – seriál
24. 5. Výlet do Myslkovic – návštěva zvonaře
26. 5. Muzikanti z Jižních Čech – koncert na nádvoří
30. 5. „Vyprávěj“ – 23. díl – seriál
Červen 2018
5. 6.

Výlet do DS Budislav

6. 6.

„Eva tropí hlouposti“ – film pro pamětníky

8. 6.

Mše svatá

12. 6. Návštěva dětí z MŠ
13. 6. Pacovské hry seniorů
14. 6. Turnaj v kuželkách a petangue: G–centrum Tábor
20. 6. Zahradní slavnost – hraje a zpívá CB DěDOWS
27. 6 „Sázava – podél českých řek“ – přírodopisný dokument
28. 6. Oslava narozenin
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Červenec 2018
4.7.

„Léto s kovbojem“ – český film

11. 7. Letní sportovní hry na zámeckém nádvoří s klienty DS Budislav
13.7. Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově
17. 7. Výlet Tábor – Harrachovka
18.7. „Jak vytrhnout velrybě stoličku“ – rodinná komedie
25.7. „Vyprávěj“ – 24. díl – seriál
26.7. Oslava narozenin
Srpen 2018
1. 8.

Reminiscence – Letní kino na zámecké terase – „Jak dostat tatínka do polepšovny“

3. 8.

Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v Chýnově

8. 8.

„Kopretiny pro zámeckou paní“ – romantický film

15. 8. Bingo
16. 8. Výlet do Sezimova Ústí – Benešova vila
22. 8. „Vyprávěj“ – 25. díl – seriál
29. 8. Posezení v zahradě – loučení s létem – hraje a zpívá pan Zdeněk Jaroš
30. 8. Oslava narozenin
Září 2018
5. 9.

„Pomáda“ – muzikál

7. 9.

Mše svatá

8. 9.

Mezinárodní koncert dechových hudeb

12. 9. „Dotkni se křídel“ – letová ukázka dravců a sov
14. 9. Bingo
18. 9. Výlet – Stádlecký řetězový most
19. 9. „Kulový blesk“ – česká filmová komedie
26. 9. Vyprávěj – 26. díl – seriál
27. 9. Oslava narozenin
Říjen 2018
3. 10. „Život s našimi dravci“ – dokumentární film
4.10. Podzimní odpoledne s velbloudem na nádvoří domova
5.10. Mše svatá
10.10. Vyprávěj – 27. díl – seriál
12. 10. Výstava „Momenty z války“ – knihovna Chýnov
17.10. „Masaryk“ – 1. díl – historické drama
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19.10. Výlet do Tábora – Klokoty – kostel Nanebevzetí Panny Marie
24.10. „Masaryk“ – 2. díl – historické drama
25.10. Oslava narozenin
Listopad 2018
2. 11. Mše svatá
7. 11. „Po strništi bos“ – český film
8. 11. Podzimní tvoření s dětmi z MŠ Chýnov
13. 11. Svatomartinské posezení
14. 11. „Vyprávěj“ – 28. díl – seriál
16. 11. Výlet do Tábora – Cukrárna „Café Budík“
20. 11. Bingo
21. 11. Promítání fotografií – ze života v našem domově
23. 11. XIV. Ples seniorů v Pacově
25. 11. Setkání s rodinami
28. 11. „Vyprávěj“ – 29. díl – seriál
29. 11. Oslava narozenin
Prosinec 2018
4. 12. Tvoření s dětmi z MŠ
5. 12. Mikulášská nadílka
11. 12. Výlet do vánočního Tábora
12. 12. „Vyprávěj“ – 30. díl – seriál
13. 12. Vánoční pásmo dětí z MŠ
18. 12. Zpívání u stromečku v parku před základní školou
19. 12. „Anděl na horách“ – film pro pamětníky
20. 12. Oslava narozenin
21. 12. Mše svatá
27. 12. Silvestrovský program – film na přání
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6.

Zdravotní úsek
Součástí poskytovaných sociálních služeb je poskytování lékařské, zdravotnické,

ošetřovatelské a přímé péče.
6.1. Lékařská péče
Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař MUDr. Pekarovičová 2x týdně, v pondělí
a ve čtvrtek. Lékařskou péči v oboru psychiatrie poskytuje MUDr. Kalná, která dochází
do zařízení pravidelně 1x za měsíc. Další odborná péče je zajišťována lékaři specialisty
v odborných ambulancích na základě objednání klienta. Každý klient má možnost svobodné
volby lékaře, respektujeme přání zůstat v péči svého dosavadního praktického lékaře.
Lékařská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě doplatku na předepsané léky
nebo zdravotnické pomůcky si tento doplatek hradí klient sám.
6.2. Zdravotní a ošetřovatelská péče
Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují klientům všeobecné sestry v odbornosti
913 – všeobecná sestra v sociálních službách. Tato péče je poskytována nepřetržitě, 24 hodin
365 dní v roce. Zdravotní výkony všeobecných sester jsou ordinovány ošetřujícími lékaři
a vykazovány zdravotním pojišťovnám. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu
klienta, mimo ordinační hodiny praktických lékařek, je zdravotní péče zajištěna
Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Základní metodou poskytování
ošetřovatelské péče je ošetřovatelský proces, racionální metoda plánování a poskytování
ošetřovatelské péče zaměřená na vyhledávání a uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb
klientů. Součástí komplexní ošetřovatelské péče je i péče rehabilitační, která je prováděna

formou individuální a skupinové rehabilitace. Rehabilitační ošetřovatelství je zaměřeno
na zachování míry soběstačnosti klientů a prevenci vzniku imobilizačního syndromu.
6.3. Přímá obslužná péče
Přímou péči v Domově pro seniory Chýnov zajišťují kvalifikovaní pracovníci
v sociálních službách v nepřetržitém provozu. Tato péče a služby s ní spojené zahrnují nácvik
jednoduchých denních činností, pomoc při provádění osobní hygieny a oblékání, motivaci
klientů ke zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu a podporu soběstačnosti. Základní
metodou poskytování přímé péče klientům je individuální plánování průběhu služby.
Výroční zpráva 2018
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Při plánování a poskytování péče vychází zaměstnanci ošetřovatelského úseku
z osobních potřeb, přání a cílů klienta. Cílem poskytované péče je klienty motivovat k využití
vlastních schopností po co nejdelší dobu tak, aby nedocházelo k závislosti na poskytované
sociální službě. Během zajišťování přímé péče jsou vždy individuálně zohledněny vlastní
zdroje a schopnosti klienta. Činnosti, které klient zvládne sám, vykonává sám nebo
s dohledem či s dopomocí personálu.
Zaměstnanci ošetřovatelského úseku se pravidelně vzdělávají na odborných školeních
a seminářích tak, aby splňovali podmínky způsobilosti k výkonu svého povolání.
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7. Hospodaření organizace
V roce 2018 hospodařila organizace Domov pro seniory Chýnov s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 23.991,61 Kč.
Od října 2017 provozuje vedlejší činnost, je plátcem DPH.
Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření v Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

722,56

Výsledek hospodaření z vedlejší činnost

23.269,05

Výsledek hospodaření před zdaněním

24.941,61

Organizace se ve svém hospodaření řídí Rozpočtem nákladů a výnosů hlavní činnosti,
plánem pořízení investic a odpisovým plánem, které schvaluje Rada Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů činila 36.178.479,84 Kč, jejich čerpání je ve výši 96,52 %
rozpočtových.
Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč
Hlavní činnost
Náklady celkem
35.121.132,87

Vedlejší činnost
1.057.346,97

Spotřeba materiálu

1.244.128,78

14.477,92

Spotřeba potravin

2.438.964,84

623.429,88

Spotřeba energie

1.271.682,76

57.054,18

Opravy a udržování

584.283,23

Cestovné

5.266,00

Náklady na reprezentaci

3.192,00

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění

1.019.564.65

13.158,53

18.942.659,00

244.473,00

6.360.739,00

83.121,00

75.931,00
528.117,63

Daně a poplatky

29.512,00

Ostatní náklady

249.252,78

Odpisy DHM
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmu
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Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního
a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie. Podstatnou část nákladů tvoří
i odpisy majetku organizace.
Celková výše výnosů činila 36.202.471,45 Kč, jejich tvoření je ve výši 96,59 %
rozpočtových.
Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč
Hlavní činnost
Výnosy celkem
35.121.855,43
Prodej vlastních výrobků

8.977.906,00

Příspěvek na péči

7.324.442,00

Příjmy od zdravotních pojišťoven
Stravování zaměstnanců a cizích strávníků

13.370,00
2.342.799,79
264.436,00

Nájemné

4.483,08

Čerpání fondů

1.200,00

Ostatní výnosy

201.698,56

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Neinvestiční účelová dotace na podporu
sociálních služeb
Dotace Města Chýnov

1.080.616,02

8.520,00

Úhrady klientů za pobyt a stravu
Fakultativní služby

Vedlejší činnost

1.080.616,02

2.685.000,00
13.273.000,00
25.000,00

Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu,
dále příspěvky na péči od Úřadu práce ČR, tržby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou
zdravotní péči klientům.
Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč
Pojišťovna

2.342.799,79

Všeobecná zdravotní pojišťovna

1.563.240,10

Vojenská zdravotní pojišťovna

378.583,80

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

92.502,90

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

308.472,99
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Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Chýnov mělo poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních
služeb (92,20 % podané žádosti). Dále neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů
včetně odpisů a dotace od města Chýnov, za kterou byly opětovně nakoupeny evakuační
podložky.
Rozbor Rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a jeho čerpání v roce 2018
je uveden v Příloze č. 3.
Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč
Ukazatel

Stav

Stav

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

Fond odměn

Změna stavu

22.495,00

22.495,00

0,00

285.570,43

367.253,27

81.682,84

1.367.313,81

1.374.121,64

6.807,83

243.222,30

518.678,30

275.456,00

investic

9.107.493,07

11.255.597,07

2.148.104,00

Celkem

11.026.094,61

13.538.145,28

2.512.050,67

Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného
VH
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku, fond

7. 1. Fond odměn
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil,
ani nebyl použit.
7. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků
v částce 371.497,84 Kč. Z fondu byl hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši
257.235,00 Kč, dále dle směrnice poskytnuty peněžní dary k životním jubileím zaměstnanců
ve výši 9.000,00 Kč a příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 23.580,00 Kč.
7. 3. Rezervní fond
Rezervní fond byl v roce 2018 tvořen přídělem ve výši 6.807,83 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření (zisku) z roku 2017.
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Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen finančními dary v souladu s darovacími
smlouvami. V roce 2018 byly organizaci poskytnuty dary ve výši 276.656,00 Kč, v průběhu
roku bylo z fondu čerpáno na kulturní akci ve výši 1.200,00 Kč.

7. 4. Fond reprodukce majetku, fond investic
Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy
hmotného dlouhodobého majetku ve výši 2.148.104,00 Kč.
Na tvorbě se podílel investiční příspěvek poskytnutý ze zdrojů Krajského úřadu
Jihočeského kraje z Fondu rozvoje sociální oblasti ve výši 408.980,00 Kč na akci „Výstavba
nového ubytovacího pavilonu – projekt“.
Z fondu byly dle plánu čerpány prostředky na financování investičních akcí:
– Stavební investice „Výstavba nového ubytovacího pavilonu – projekt“ zpracování
dokumentace studie investičního záměru a I. etapa zpracování změny územního plánu ve výši
investičního příspěvku a to 408.980,00 Kč.
– Stavební investice „Oprava terasy“ nebyla uskutečněna.
Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky.
7. 5. Inventarizace majetku
Ke dni 31. 12. 2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků
organizace. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, žádné závazky nebo
pohledávky vhodné k odepsání.
Celková zpráva o provedené inventarizaci včetně všech příloh je uložena v organizaci.
V roce 2018 neevidujeme žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
7. 6. Dary
Finanční dary
Pavla Randlová – 5.000,00 Kč.
JMM Capital spol. s r.o. zastoupený jednatelem Jaroslavem Miňhou Kč 250.000,00 Kč.
Věcné dary
Catus spol. s r.o. – materiál (hrnky do stravovacího provozu – 5.000,00 Kč.
Sbor církve bratrské v Táboře – pojízdná křesla do sprchy – 14.000,00 Kč.
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8.

Zaměstnanci organizace

Tabulka č. 9 Personální zajištění služby
Pracovní pozice

Úvazek

Počet
zaměstnanců

DS
Chýnov

DS

DZR

Ředitel

1

1

0,5325

0,4675

Vrchní sestra

1

1

0,5325

0,4675

Všeobecná sestra

6

6

1,9998

4,0002

Fyzioterapeut

1

1

0,5325

0,4675

Staniční sestra

1

1

0,5325

0,4675

22

22

11,0000

11,0000

Koordinátor úklidu a prádelny

1

1

0,5325

0,4675

Uklízečka

5

4,375

2,3297

2,0453

Prádelnice

2

1,75

0,9319

0,8181

Údržbář

2

2

1,0650

0,9350

Vedoucí stravovacího provozu

1

1

0,5325

0,4675

Kuchařka

5

5

2,6625

2,3375

Vedoucí ekonomického úseku

1

1

0,5325

0,4675

Hlavní účetní

1

0,80

0,4260

0,3740

Mzdová a skladová účetní

2

2

1,0650

0,9350

Vedoucí sociálního úseku

1

1

0,5325

0,4675

Sociální pracovník

1

1

0,5325

0,4675

3

3

1,5975

1,4025

57

55,925

27,8699

28,0551

Pracovnice přímé obslužné péče

Pracovník v sociálních službách
nepedagogická činnost
Celkem
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Tabulka č. 10 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2018
Věková struktura
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Celkem
zaměstnanců
%
%

Celkem
%

do 20

0

0

0

0,00

0,00

0,00

od 21 do 30

1

3

4

1,75

5,26

7,01

od 31 do 40

2

9

11

3,50

15,79

19,29

od 41 do 50

2

26

28

3,50

45,65

49,15

od 51 do 60

1

12

13

1,75

21,05

22,80

61 a více

0

1

1

0,00

1,75

1,75

Celkem

6

51

57

10,50

89,50

100,00

Počet zaměstnanců se v průběhu roku 2018 oproti roku 2017 navýšil o 3 pracovní místa.
Vznikla nová pracovní pozice hlavní účetní.
Tabulka č. 11 Mzdové náklady, zákonné a jiné sociální pojištění v Kč
19.187.132,00
Mzdové náklady celkem
Pracovní smlouvy

Hlavní činnost
18.942.659,00

244.473,00

18.204.221,00

244.473,00

Dohody o pracovní činnosti

347.750,00

Dohody o provedení práce

264.490,00

Náhrady pracovní neschopnosti

126.198,00

Zákonné sociální pojištění celkem

Vedlejší činnost

6.443.860,00
6.360.739,00

83.121,00

Sociální pojištění

4.676.842,00

61.117,00

Zdravotní pojištění

1.683.897,00

22.004,00

Jiné sociální pojištění celkem

75.931,00

Průměrný měsíční plat činil 28.976,00 Kč.
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Tabulka č. 12 Zákonné sociální náklady v Kč
533.007,09
Sociální náklady celkem
Příděl do FKSP

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

528.117,63

4.889,46

366.608,38

4.889,46

Preventivní péče o zaměstnance

22.650,00

Osobní ochranné pracovní prostředky

47.785,25

Vzdělávání zaměstnanců

91.074,00

8. 1. Vzdělávání zaměstnanců
Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2018
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Je zajišťováno
průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích konaných
v organizaci.
Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech,
vzdělávacích cyklech. Jako každý rok se uskutečnilo školení referentů, BOZP, požární
ochrany a HACCP.
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9.

Stravovací provoz
V uplynulém roce 2018 stravovací provoz zaznamenal několik drobných změn,

které ovšem nenarušily jeho běžný chod, ale naopak vedly k upevnění základních činností,
plánů a cílů. Hlavním cílem stravovacího provozu stále tak zůstává především vytvoření
vhodných podmínek k zajištění nutričně vyvážené stravy, která zároveň vyhovuje potřebám
klientů, přihlíží k tradicím či aktuálním situacím a respektuje jejich přání. Pro naplnění těchto
podmínek je kolektivem provozu kladen důraz na výběr kvalitních surovin, správnost
přípravy jídel celodenní stravy (která představuje snídani, přesnídávku, polévku, hlavní jídlo,
večeři + druhou večeři pro diabetiky) ve formě tří možných variant výběru. Klienti i cizí
strávníci mohou vybírat z navrhnutého jídelníčku, který je zajišťován vedoucím stravovacího
provozu společně s nutriční terapeutkou.
Za zásadní změnu a novinku roku 2018 lze považovat navýšení početní stavu
připravovaných jídel z důvodu zabezpečování stravy klientům Domova pro seniory Budislav
a zbudování nové technologie chladicích boxů na mléčné výrobky. Obdobně jako v minulých
letech bylo realizováno školení zaměstnanců stravovacího provozu na téma hygienického
minima a požadavků ohledně správnosti výrobní a hygienické praxe. V říjnu proběhla
kontrola z Krajské hygienické stanice a neshledala žádné nedostatky. V oblasti bezpečnosti
byly vykonány revize všech elektrických a plynových spotřebičů, výtahu a hasicích přístrojů
včetně požárních uzávěrů. Dále se zaměstnanci stravovacího provozu zapojili do nákupních
dnů společnosti Alimpex, s možností přeobjednání koloniálního a mléčného sortimentu
za výhodné ceny.
Stravovací provoz se mimo jeho běžného režimu také výrazně podílí na společných
akcích s ostatními úseky organizace, jako je setkání s rodinami či pravidelné celoroční oslavy
narozenin klientů, čímž se snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.
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10.

Kontroly v organizaci

10. 1. Vnitřní kontroly:
V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních
a majetkových operací (předběžná, průběžná a následná řídící kontrola) v souladu s platnými
předpisy o finanční kontrole.
10. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň –
pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj.
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného konaná dne 9. 1. 2018.
Závady nebyly zjištěny.
b) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
Kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám provedená dne 7. 6. 2018.
Závady nebyly zjištěny.
c) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
Kontrola hygienických požadavků na stravovací služby, kontrola zásad osobní a provozní
hygieny při závažných epidemiologických činnostech konaná dne 25. 10. 2018.
Zjištěny drobné závady (poškozené gumové těsnění u mrazicího boxu, společné uložení
mražené zeleniny a masa).

Výroční zpráva 2018
Domov pro seniory Chýnov

32

11.

Závěr
Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly

v minulém roce a o plánech na letošní rok.
Neustále se snažíme zlepšovat prostředí pro pobyt uživatelů a to nejen obměnou
vybavení, ale hlavně kvalitní službou personálu. Dnes již k ošetřovatelské a zdravotní péči
neodmyslitelně patří práce aktivizačních pracovnic a fyzioterapeuta.
Cennou spoluprací je pro nás i spolupráce s rodinami, abychom se co nejvíce přiblížili
k biografickému modelu péče. Tento model péče se zabývá životními příběhy (biografií) lidí
a napomáhá významně porozumět klientovi a jeho chování. Hlavní snahou je zajištění
a respektování takových podmínek a způsobu života, který byl v daném období života pro
klienta běžný.
Další, velice příjemnou událostí, bylo opakované pořádání koncertu Muzikantů
z Jižních Čech na nádvoří zámku a to i pro veřejnost.
I nadále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, aby si mohli
vybírat podle svých zájmů. Některé zmiňované akce a činnosti jsou zdokumentovány i ve foto
příloze této výroční zprávy.
Záměrem pro letošní rok, ale i další léta, je přístavba sto lůžkového pavilonu, spolu se
společenským sálem a dalším potřebným zázemím. V roce 2018 byla zpracována studie pro
výstavbu, na jejímž základě byla schválena změna územního plánu. V letošním roce bude
pokračováno ve zpracování prováděcí projektové dokumentace spolu s dalšími potřebnými
dokumenty pro získání stavebního povolení. Tato, poměrně rozsáhlá akce, přispěje k rychlejší
možnosti uspokojení zájemců o naši službu.
V neposlední řadě je nutno zmínit i péči o zaměstnance a to ve smyslu jejich
vzdělávání a rozvoje, které usnadní a zkvalitní jejich práci.
Na úplný závěr chci poděkovat všem zaměstnancům za přispění ke kvalitě
poskytované služby a připojuji poděkování i všem dárcům, sponzorům a dobrovolníkům.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

12.

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu
pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční
zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má
obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
– v roce 2018 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
– v roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení
– v roce 2018 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
– v roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
– v roce 2018 nebyla podána žádná stížnost,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
– zveřejňování informací Domova pro seniory Chýnov je zajištěno prostřednictvím
webových stránek www.dschynov.cz či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo poskytnuto
blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle
výše uvedeného zákona.
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Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek:
Adresa: www.dschynov.cz
Zveřejněny jsou tyto dokumenty:
• zřizovací listina Domova pro seniory Chýnov,
• žádost o poskytování sociální služby – formulář,
• vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář,
• sazebník poskytovaných služeb,
• domácí řád,
• informace k pobytu v Domově pro seniory Chýnov,
• druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika,
• cílová skupina klientů,
• poslání, předmět činnosti domova pro seniory,
• poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem,
• výroční zprávy,
• veřejné zakázky,
• měsíční přehled o aktivizačních činnostech.
Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány
a doplňovány.
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13.

Fotogalerie 2018

Tyto fotografie jsou zde publikovány se souhlasem osob, které se na nich vyskytují.
Fotografie č. 1 Výlet – Stádlecký most
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Fotografie č. 2 Podzimní odpoledne s velbloudem

Fotografie č. 3 II. prvomájová jízda veteránů se zastávkou v našem domově
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Fotografie č. 4 Procházka – „Močítka“ Chýnov
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Fotografie č. 5 Letová ukázka dravců a sov
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Příloha č. 1 Organizační schéma organizace
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Příloha č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2018
tis. Kč
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotného
majetku

107.598.60
73.176,00
214,70
-214,70

Dlouhodobý hmotný majetek

117.463,40

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku

-44.287,40

Oběžná aktiva
Zásoby

34.422,60
318,70

Krátkodobé pohledávky

16.276,50

Krátkodobý finanční majetek

17.827,40

Pasiva celkem

107.598,60

Vlastní zdroje

87.296,10

Jmění účetní jednotky

73.734,00

Fondy účetní jednotky

13.538,10

Hospodářský výsledek

24,00

Cizí zdroje

20.302,50

Krátkodobé závazky

20.302,50
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Příloha č. 3 Rozpočet a čerpání nákladů a výnosů hlavní činnosti v roce 2018
Ukazatel
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady jinde neuvedené
Výnosy celkem
Výnosy z prodeje vlastních
výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodeje zboží
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy
vybraných
místních
institucí z transferů v tom:
příspěvek na provoz od zřizovatele
dotace ze státního rozpočtu
příspěvek od obce
Ostatní výnosy jinde neuvedené
Výsledek hospodaření po zdanění
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Schválený
Skutečnost
Index
rozpočet rok roku 2018
skutečnost/rozpočet
2018 (tis. Kč)
(tis. Kč)
37.481,10
35.121,10
93,70
3.761,10
3.683,10
97,93
1.585,20
1.271,70
80,22
0,00
0,00
0,00
1.399,50
584,30
41,74
10,00
5,30
52,66
5,00
3,20
63,84
1.061,30
1.019,60
96,07
19.634,00
18.942,60
96,48
19.136,00
18.330,40
95,79
498,00
612,20
122,94
6.628,40
6.360,70
95,96
82,00
75,90
92,59
549,00
528,10
96,20
0,00
0,00
0,00
11,60
29,50
254,41
2.139,00
2.131,40
99,64
450,00

235,50

52,33

25,00
140,00
37.481,10

1,00
249,30
35.121,80

3,80
178,03
93,71

0,00

8,50

0,00

19.300,20
5,40
0,00
850,00
220,00

18.922,90
4,50
0,00
1,20
201,70

98,05
83,02
0,00
0,14
91,68

17.105,50

15.983,00

93,43

2.685,00
14.395,50
25,00
0,00
0,00

2.685,00
13.273,00
25,00
0,00
0,70

100,00
92,20
100,00
0,00
0,00
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