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1. ÚVOD

Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o
organizaci,představuje

služby

poskytované

uživatelům,podává

přehled

personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2007.

o

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Název organizace:

Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Jesenec 1, PSČ 798 53

Statutární zástupce :

Ředitelka: Bc. Anežka Soušková

IČO organizace:

71197702

Zřizovatel:

Olomoucký kraj

Adresa zřizovatele:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11

Kontakty

Funkce

pevná linka

e-mail

ředitelka
zástupce
ředitele

582 396 890

ddjesenec@volny.cz

582 396 396

bozena.stefkova@volny.cz

ekonom

582 396 396

bozena.stefkova@volny.cz

personalista

582 396 396

vesela.ddjesenec@volny.cz

vrchní sestra
sociální
pracovnice

582 396 922

vera.vymetalova@volny.cz

582 396 922

simona.ddjesenec@volny.cz

účetní

582 396 922

ucetniddjesenec@volny.cz

zásobovač

582 396 922

Fax:/web.stránky:

582 396 890/ www.ddjesenec.wz.cz

3. PREZENTACE DOMOVA DŮCHODCŮ JESENEC

Domov důchodců Jesenec je příspěvkovou organizací s regionální působností.
O jeho zřízení, založení, reorganizaci nebo zrušení rozhoduje zřizovatel, kterým je
Krajský úřad Olomouckého kraje.
Posláním Domova důchodců Jesenec je poskytovat sociální služby občanům, kteří
je potřebují vzhledem k svému věku, zhoršenému zdravotnímu stavu nebo z jiných
vážných důvodů. Cílem služeb je podpora soběstačnosti uživatelů a zabezpečení
duševní, tělesné, duchovní a sociální pohody, pokud možno v co největší možné
míře.

Historie
Obec Jesenec se nachází 30 kilometrů západně od Olomouce, má 364 obyvatel,
z toho 82 žije v domově důchodců.
Jesenec je známé poutní místo zasvěcené sv. Liborovi. Úctu k tomuto světci přinesla
na Moravu paní Zuzana Kateřina Liborie ze Zástřizlů. Kostel sv. Libora byl postaven
v roce 1710 a je to dílo barokního mistra Giovanna Santiniho. Zámek byl postaven
v roce 1711 a vystřídalo se v něm 18 majitelů.
Domov důchodců Jesenec se nachází 3 kilometry od města Konice. Areál tohoto
domova je tvořen dominantní budovou, bývalým zámečkem, s přilehlými obytnými a
hospodářskými budovami, včetně zahrady a parku. Vlastníkem tohoto areálu byla do
roku 2006 Česká kongregace sester dominikánek. Domov byl součástí Okresního
ústavu sociálních služeb Prostějov, který podléhal Okresnímu úřadu v Prostějově.
Od 1. ledna 2003 po zániku Okresního úřadu v Prostějově, byl domov součástí
Sociálních služeb Prostějov, jehož zřizovatelem byl Olomoucký kraj.
Od 1.ledna 2004 získala organizace právní subjektivitu s názvem Domov důchodců
Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec č. 1, 798 53 Jesenec, jehož zřizovatelem
je Krajský úřad Olomouckého kraje, který objekt v prosinci 2006 odkoupil od České
kongregace sester dominikánek.
Současnost Domova důchodců Jesenec
Domov důchodců Jesenec příspěvková organizace poskytuje péči seniorům od 65
let. Objekt se nachází asi 3 kilometry od města Konice. Místní park, který je součástí
domova , slouží k relaxaci a odpočinku obyvatel.
Ubytování je poskytováno ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích. K dispozici je
kulturní místnost.která slouží ke kulturnímu a vzdělávacímu vyžití klientů našeho
domova. V domově je poskytnuta možnost používat vlastní televizor nebo rozhlasový
přijímač.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se
zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách.

Základním předmětem činnosti Domova důchodců Jesenec je poskytování
sociálních služeb vymezených v § 35 a 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Poskytování komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně postiženým
občanům, které spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování
ošetřovatelské péče včetně rehabilitace i možnosti využití pracovní terapie, s cílem
podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.
Kapacita zařízení je 82 klientů s celoročním pobytem.
Dvoulůžkových pokojů
Tří a vícelůžkových pokojů

11
15

Dispoziční řešení budovy
Stávající kapacita dnešního domova důchodců je 82 míst ( 42 míst pro ženy
a 40 pro muže). Průměrný věk představoval 71,1 let.

Rozsah služeb
Rok 2007
Přijato
Propuštěno
Zemřelo

22
5
20

klientů
klientů
klientů

Počet klientů k 31.12.2007 byl mužů a žen, celkem 76
Z toho ve věku 27-65 let 29
klientů
ve věku 66-85 let 38
klientů
ve věku nad 85 let 9
klientů
Trvale upoutaných na lůžko
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek
Klienti jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování

21
25
30

klientů
klientů
klientů

Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě. O zdravotní stav
obyvatel pečuje lékařka, která dojíždí do domova 2x týdně. V domově je pro klienty
zajišťována psychiatrická péče 1 x za měsíc.
Rehabilitace byla v našem domově důchodců poskytována na základě diagnózy
stanovené lékařem do března 2007. Od tohoto data dojíždí klienti za rehabilitací do

Konice. Snažíme se získat rehabilitační pracovnici do domova. Doposud se nám to
nepodařilo.
Rehabilitace byla poskytována individuálně na rehabilitační místnosti nebo přímo na
pokoji klienta.
K dalším odborným vyšetřením se klienti odesílají do zdravotnického zařízení.
Cílem pracovní terapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta
v běžném denním životě. Tyto činnosti zabezpečují dvě pracovnice sociální péče,
které se cíleně zaměřují na konkrétní deficit, zlepšení jemné motoriky a koordinaci
pohybu celého těla. Využívají také relaxačních technik relaxační hudbou, neboť
jedním ze základních problémů u lidí žijících v domově důchodců je duševní napětí.
Stres postiženého ve formě strachu znamená značné podráždění.
K příznivému psychickému stavu napomáhají také procházky do okolí domova a
posezení v přírodě.
Každodenně probíhá čtení ve společenské místnosti jak z denního tisku, časopisů
tak i povídek k zamyšlení, zpívaní a rozcvička. Za teplého počasí tyto činnosti
probíhají na terase.
Dále je možno se zapojit do činnosti jako je šití, vyšívání, pletení, práce s papírem,
malování a výroba drobných předmětů . Tanec v sedě za doprovodu hudby pro méně
pohyblivé klienty. Pravidelně pořádáme turnaje v kuželkách, šipkách a člověče
nezlob se. Dle zájmu obyvatel probíhá ve společenské místnosti promítání filmů a
pohádek dle volby klientů.Je možno využít společenské hry.V rámci pracovní terapie
procvičujeme paměť a myšlení formou slovních her. Pracovní terapie
zaměstnáváním se provádí skupinově i individuálně. Slouží k odpoutání klienta od
samoty, nemoci a k integraci do společnosti.
Naši klienti se v hojném počtu zapojují do soutěží (tipovací, křížovky, hudební…)
v rámci projektu „Senioři mezi námi“.

Bydlení zahrnuje ubytování klientů v pokojích vybavených potřebným nábytkem a
zařízením s možností využití společných a rekreačních prostor. Pokoje jsou dvou,
tří, čtyř i vícelůžkové.

Stravovací služby - celodenní stravu tvoří - snídaně, oběd, svačina a večeře,
u diabetiků je kromě toho poskytována i dopolední přesnídávka a druhá večeře.
Klientům je strava podávána v jídelně nebo v denních místnostech na patrech, popř.
přímo na jednotlivých pokojích.

Další služby - domov důchodců poskytuje a zprostředkovává uživatelům různé
služby - kadeřnictví, holiče, pedikúru, zabezpečuje nákupy, vyřizuje nezbytnou
korespondenci, jedná s úřady (vyřizuje žádosti příspěvky na péči - bezmocnost,

příspěvky na zdravotní pomůcky, vyřizuje nové občanské průkazy, apod.) . Dále
organizuje řadu kulturních a zájmových akcí. S velkým ohlasem se setkávají oslavy
jubileí,

posezení s harmonikou,

mikulášské nadílky, vánoční koncerty, různá

vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ a divadelní vystoupení.
Oblíbené jsou celodenní výlety do okolí, táboráky, sportovní soutěže.V přilehlém
kostele mohou navštěvovat klienti mše svaté.

Strava je podávána dle zdravotního stavu klientů.
Připravujeme stravu:
-

racionální (normální)
diabetickou
s omezením tuku
lomenou

Poskytované služby klientům:
-

kadeřnictví, holič
pedikúra
bohoslužby v blízkém kostele
knihovna
vyřizování trvalého pobytu
možnost uložení cenností
blahopřání k výročím
efektivní využití volného času klientů

5. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

Personální obsazení
Celkem 39 zaměstnanců (k 31.12.2007)

Ředitelka
Ekonomka
Personalistika a mzdy
Účetní
Zásobovačka
Sociální pracovnice
Vrchní sestra
Staniční sestra
Střední zdravotnický personál
Pracovnice v soc. službách- přímá
Prac. v soc. sl.- zákl..vých .
Ošetřovatelka
Úsek stravování
Údržba
Prádelna
Švadlena
Uklízečky

1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
2
1
5
2
2
1
4

Vzdělávání pracovníků v roce 2007
Téma
Měsíc
Leden
Únor

Místo konání

Přednášející

APSS - ředitelé

Počet
účastníků
1

Olomouc

APSS - soc. prac.
APSS – vrchní sestra
APSS - ekonomka

1
1
1

Olomouc
Olomouc
Olomouc

MUDr. J.
Chalánková
L. Vraj

Březen

Duben

Květen
Červen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Konference poskytovatelů soc.
služeb

2

Prostějov

MUDr.
Chalánková
B. Sekaninová,
Bc. Vočka,
Mgr.Čekalová
MUDr. Pechan
Ing.. Preuss
Ing. Preuss
Mgr. Zbožínková,
J. Rozehnalová,
K. Stuchlá
Porada ředitelů
Mgr. Žárský
MUDr. Uzel

Seminář lékařů
PREUSS – program klienti
PREUSS- jídelníčky, sklady
Standardy kvality soc. péče

1
1
3
1

Luhačovice
Olomouc
Olomouc
Olomouc

APSS
APSS – dotace MPSV
Sexualita ve stáří
Reforma sociálních služeb
Metodický den
APSS , vyúčtování dotace
MPSV
Konference poskytovatelů soc.
služeb, plán rozvoje soc. služeb
CC Systéme – kvalifikační kurz
prac. v soc. službách
APSS – zákon o soc. službách
Novinky v péči o klienty v DD a
ÚSP

1
1
5
1
1
1

Olomouc
Luhačovice
DD Nerudova
Praha
Olomouc
Olomouc

1

Olomouc

Mgr. Machová

1

Vyškov

180 hodin

1
8

Olomouc
DD Nerudova, PV

M. Juryšek
MUDr. Loyka,
S.Nangpa,
E. Fialová

Krajská konference hromad.
stravování
APSS - ředitelé
Porada ředitelů
Sklady, jídelníčky
Vedení pokladny
Zákoník práce
Zákon o soc. službách

1

Olomouc

1
1
3
1
1
2

DD Mohelnice
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Prostějov

WICAROL- program pro
vykazování zdrav. úkonů
Aktuální mzdová politika v DD a
ÚSP
Daň z příjmů ze závislé činnosti,
reforma veřej. financí
Nemocenské poj. V roce 2008,
RELDP
Aktualizace účetních postupů.
Aktualizace v programu klienti
Vyúčtování dotace MPSV za rok
2007
APSS – soc. prac.

2

Olomouc

1

Olomouc

Ing. Havelka

1

Vyškov

TSM

1

Prostějov

Ing. Sojková

1
1
1

Brno
Olomouc
Olomouc

Ing. Biskupová
Ing. Preuss
Ing. Juráňová

1

Olomouc

M. Juryšek

Bc. Z. Vočka
Ing. Lošťák

Mgr. Machová
Ing. Preuss
ANAG
JUDr. Šimečková
Ing. V. Vojna,
JUDr. Burešová

Školení v domově důchodců
19. 4.
23.10.
23.10.
Říjen

Nejčastější úrazy ve stáří
Diabetes mellitus u seniorů
Paliativní péče v praxi
Školení BOZP

MUDr. Matýsek
MUDr. Víchová
J. Kirschová(hospic Rajhrad)
H.Grmela

Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata 6x ročně.

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2007

věk
do 20 let
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 let a více
celkem
%

muži

ženy

1
1
1

3
6
16
11

3
7,70

36
92,30

celkem

%

4
7
16
12

10,26
17,95
41,03
30,76

39
100,0

100,0

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání pohlaví – stav k 31. 12. 2007

dosažené
vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy

3

3

celkem

%

7
10
2
1
15

7
13
2
1
15

17,95
33,33
5,12
2,57
38,46

1

1

2,57

36

39

100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech

celkem

Průměrný hrubý měsíční plat

16 232,- Kč

4. Celkový údaj o po vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů
zaměstnanců v roce 2007
Počet
6
nástupy
5
odchody

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2007

Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

Počet

%

11

28,20

9
3
1
15

23,07
7,70
2,57
38,46

39

100,00

6. PŘEHLED O KLIENTECH

Statistické údaje o obyvatelích za rok 2007
Druh pohybu
Počet klientů k 31. 12. 2007 celkem

Počet klientů
76

z toho: - mužů
- žen
Počet nevyřízených žádosti
Počet přijatých klientů
Počet ukončených pobytů
Ukončení z důvodů úmrtí
Průměrný věk klientů
Klienti ve věku
27 - 65 let
66 - 85 let
nad 85 let
Závislost klientů na péči
Klienti vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči
Klienti imobilní
Klienti jejichž zdrav.stav vyžaduje nákladnější
stravování

38
38
9
22
5
20
71,1
29
38
9
18
25
30

Úhrada za pobyt , stravu a nezbytné služby dle vyhlášky č.82/1993 Sb., o
úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče ve znění pozdějších předpisů

DENNÍ ÚHRADA
Služby

Kč

Za bydlení ve dvou lůžkovém

70,-

pokoji
Za bydlení
pokojích

ve

vícelůžkovém

61,-

Za stravu

54,-

Za nezbytné služby

68,-

MĚSÍČNÍ ÚHRADA
Dvoulůžkový pokoj
Úhrada celkem

Vícelůžkový pokoj

5 760,- Kč

5 490,- Kč

Úhrada za ubytování a stravu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
DENNÍ ÚHRADA
Služby

Kč

Za bydlení ve dvou lůžkovém
pokoji

120,-

Za bydlení
pokojích

95,-

ve

vícelůžkovém

Za stravu

140,-

Za nezbytné služby

0,-

MĚSÍČNÍ ÚHRADA
Dvoulůžkový pokoj
Úhrada celkem

Vícelůžkový pokoj

7 800,- Kč

7 050,- Kč

Příspěvek na péči
Druh PnP

Počet klientů

PnP

2 000,- Kč

30

PnP

4 000,- Kč

22

PnP

8 000,- Kč

9

Pn P 11 000,- Kč

3

KULTURNÍ PROGRAM KLIENTU V ROCE V ROCE 2007
10.1. Odpoledne s harmonikou
V kulturní místnosti DD Jesenec se konalo posezení s harmonikou,na kterou nám
zahrál náš klient Jiří Studenec.
31.1. Soutěž v šipkách

Turnaje v šipkách se zúčastnili i klienti na vozíčcích. Pro první tři vítěze byly
připraveny věcné ceny a pro všechny klienty občerstvení.
9.3. Oslava MDŽ
Na oslavě MDŽ,vystoupil folklorní soubor SASANKA s pásmem básní a tanečků.
10.5. Svátek matek
Do domova důchodců zavítal starosta obce Jesenec p.Jan Kvapil,který všem
matkám předal malou kytičku k jejich svátku.Potom následovalo malé občerstvení s
kávou a zákuskem.
5.6. Meziústavní sportovní den
Sportovního dne se zúčastnila tato družstva :DD Tovačov,DD Soběsuky, Centrum
sociálních služeb Prostějov, DD Nerudova Prostějov, DD Ludmírov,
a DD Kostelec na Hané.Soutěžilo se v pěti disciplínách :lovení rybiček, třídění vršků
z PET lahví podle barev,hod míčkem do koše,hod kroužky na tyč a v
kuželkách.1.místo obsadil DD Tovačov,2.místo obsadilo naše družstvo a 3.místo
obsadil DD Soběsuky.Přálo nám pěkné počasí,takže se všechny soutěžní disciplíny
konaly venku.Klienti dostali občerstvení,k poslechu a tanci hrála hudba pana
Krejčího.
14.6. Dny zdravotně postižených
jsme navštívili s klienty výstaviště Flora v Olomouci, kde probíhaly Dny zdravotně
postižených, kde jsme zhlédli ukázky vodicích psů.
19.6. Psi v akci
Pro klienty jsme uspořádali ukázku výcviku policejních psů. Vše proběhlo na
prostranství na dvoře za 3. budovou, kde nám policisté z Prostějova ukázali, jak
jejich čtyřnozí kamarádi umí dobře poslouchat, hledat stopu pachatele a dovedou tak
zasáhnout při různých policejních akcích.
3.8. Táborák
Opékali jsme buřty, zavzpomínali jsme na své mládí, zapívali jsme si s harmonikou.
Na posezení u ohně se každý těší.
9.8. Přednáška
Na téma "Pomoc při bolestivých stavech" přednášel lékař. Tato přednáška obohatila
klienty o nové poznatky.

23.8. Soutěž v Tovačově
Byli jsme pozváni na turnaj v pétanque, na který jsme se dlouho připravovali. I když
jsme nezvítězili, neodradilo nás to. V příštím roce bychom chtěli jet znovu a třeba
nám bude přát více štěstí.
29.8. Výlet
Náš domov důchodců jel na výlet do Loštic, kde jsme se nevíce těšili na loštické
tvarůžky, spojené s návštěvou muzea. Potom jsme navštívili arboretum Bílá Lhota a

na závěr jsme si udělali vycházku parkem v Horizontu v Olomouci, kde jsme si
pochutnali na dobrém obědě.
17.8. Soutěž v hodu šipkami
O turnaj v šipkách mají zájem nejen muži, ale i ženy. Klienti, kteří nesoutěžili,
povzbuzovali své kamarády. Vítěz p. Kliner, 2 p.Netopil, 3 p.Kvapil.
27.11. Soutěžní dopoledne
Klienti soutěžili ve čtyřech disciplínách: zastrkávání kolíků na čas, skládání obrázků,
skládání vršků podle předlohy, házení míčků na cíl.
5.12. Mikulášská nadílka
Mikuláš s čertem přinesli klientům balíček se sladkostmi a ovocem.
17.12. Vánoční besídka
Navštívil nás folklorní soubor paní Kyselé. Děti zazpívaly vánoční koledy, přednášely
básničky. Na závěr zatancovaly českou a moravskou besedu.
18.12. Předvánoční ladění
Vánoční atmosféru nám zpříjemnily děti z MŠ Konice. Klienti si mohli společně s
dětmi zazpívat za klavírního doprovodu .
Během měsíce prosince klienti pomáhali s adventní a vánoční výzdobou. Zpívali
jsme vánoční koledy a připomínali si vánoční zvyky.
Klienti si mohou zapůjčit knihy z knihovny umístěné v Domově důchodců Jesenec .
Také se zapojují do společenského a kulturního dění ve vesnici(pouť, společenské
akce…), a tím se lépe integrují na prostředí. Pravidelně se pořádají jednodenní a
několikadenní výlety do blízkého i dalekého okolí.

7. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
V roce 2007 organizace hospodařila se ziskem 387,48 tisíc Kč.
Příjmy organizace byly tvořeny úhradami za pobyt od klientů, VZP, dotace MPSV a
vlastními příjmy /úhrada stravy zaměstnanců/ ve výši 18758,27 tis. Kč.
Výdaje za rok 2007 činily na provoz celkem 18 370,80 tis. Kč.

Tyto výdaje zahrnují výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, výdaje

na

potraviny, zdravotní a dezinfekční materiál, ochranné pracovní pomůcky a DHM
(drobný hmotný majetek), za služby (spotřeba energie, revize, odvoz odpadu apod.),
které rovněž tvořily nemalé výdaje na provoz.
Pohledávky ve výši 500,79 tis.Kč jedná se o pohledávky na ošetřovném klientů a
platbách VZP.
Hospodaření s fondy
Tvorba fondů

v tis.Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
(převedením 2% z mezd zaměstnanců )

125,39

Fond rezervní ( + zisk z roku 2005 + dary)

391,38

Fondu odměn

82,10

Investiční fond ( + odpisy dlouhodobého
majetku,investiční dotace z KÚ)

150,92

Čerpání fondů
Z fondu kulturních a sociálních potřeb
- příspěvky na obědy
- odměny k životnímu jubileu

49
10

- příspěvky na zdravotní péči.

38

- kulturní akce

79

Z fondu odměn

ROZVAHA - stav k 31.12.2007 v tis. Kč

0

k 1. 1. 07
STÁLÁ AKTIVA

Stav
k 31.12.07

656,48

12 777,09

dlouhodobý nehmotný majetek

35,43

78,52

oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku

-35,43

-

78,52

dlouhodobý majetek

21 162,08

24 955,42

oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-20 505,60

-12 178,33

dlouhodobý finanční majetek
OBĚŽNÁ AKTIVA

0,0

0,0

2 247,49

3 649,92

295,51

295,60

13,23

500,79

1 742,95

2 770,14

186,70

75,00

AKTIVA CELKEM

2 903,97

16 427,02

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ

1 700,22

14 286,92

majetkové fondy

1 029,03

13 149,65

finanční a peněžní fondy

432,46

749,80

hospodářský výsledek

238,73

387,47

1 203,75

2 140,10

zásoby
pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktivní

CIZÍ ZDROJE
dlouhodobé závazky

0,0

krátkodobé závazky

1 026,97

0,0
1 857,58

bankovní úvěry a půjčky

0,0

0,0

přechodné účty pasivní

176,78

282,52
16 427,

PASIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31. 12. 2007

2 903,97

v tis. Kč

02

501 Spotřeba materiálu

4 403,59

502 Spotřeba energie

1 501,48

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
511 Opravy a udržování

0,00
977,16

512 Cestovné

12,29

513 Náklady na reprezentaci

3,68

518 Ostatní služby

612,63

521 Mzdové náklady

7 714,97

524 Zákonné sociální pojištění

2 699,63

527 Zákonné sociální náklady

152,09

531 Daň silniční

6,00

538 Ostatní daně a poplatky

4,00

543 Odpis nedobytné pohledávky

0,00

549 Jiné ostatní náklady

84,46

551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

198,81

591 Daň z příjmů

0,00

595 Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

Náklady celkem

18 370,80

602 Tržby z prodeje služeb

10 222,69

644 Úroky
648 Zúčtování fondů
649 Jiné ostatní výnosy
691 Příspěvky a dotace na provoz
621 Aktivace materiálu
Výnosy celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v tis. Kč)

8. KONTROLNÍ ČINNOST

35,05
4,31
26,96
8 424,81
44,45
18 758,27
387,47

Veškeré operace podléhající systému vnitřní kontroly jsou předem projednány a
odsouhlaseny

příkazcem

operace,

správcem

rozpočtu,

zodpovědnými pracovníky. Uskutečňované operace

účetní

a

dalšími

jsou průběžně sledovány a

kontrolovány .
Kontroly prováděné vlastními zaměstnanci byly na základě kontrolního řádu
(plánované, běžné, mimořádné). V rámci kontrol byla provedena kontrola ústavní
pokladny, stravovacího provozu a skladů, nebyly zjištěny žádné

závažné

nedostatky.
V roce 2007 proběhla v našem zařízení kontrola z Okresního archívu v Prostějově a
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
9 . ZÁVĚR
Organizace hospodařila v roce 2007 se ziskem 238,74 tisíc Kč, nevzniklo žádné
manko ani škody a nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty. Závazné ukazatele
vyplývající z finančního vztahu k rozpočtu Olomouckého kraje byly splněny.
Veškeré realizované akce

přispěly ke zlepšení technického stavu budov a

zkvalitnění života našich klientů.
V roce 2008 chceme v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb dokončit půdní
vestavbu. Pokračovat v dalším vzdělávání pracovníků. Rozšiřovat a prohlubovat
volnočasové aktivity klientů. Hledat další finanční rezervy v provozních nákladech.
Získávat finanční zdroje z prostředků Evropských fondů.

