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1)  Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti

1.1  Úvod

Příspěvková  organizace  Penzion  pro  seniory  umožňuje  zdravotně  postiženým  občanům,
starobním a invalidním důchodcům prožívat spokojený život v přirozeném prostředí v jedno
nebo dvoupokojových bytech objektu penzionu. Penzion má kapacitu 190 míst a obyvatele
mohou využívat nabídku soc. služeb ve svém domácím prostředí. Poskytovaná péče a služby
jsou zajištěny odborným a vzdělaným personálem s etickým přístupem a respektováním práv
člověka.  Obyvatelé  penzionu  mohou  taktéž  využívat  společné  akce  zřízeného  klubu
důchodců.  V současné  době klub navštěvuje  skoro padesát  obyvatel  penzionu a blízkého
okolí. 
Kulturní a společenská činnost nabízí rovněž pestrou škálu výběru. V nabídce jsou pravidelné
terapeutické a volno časové aktivity,  jako je cvičení při hudbě pro zlepšení psychického a
fyzického stavu seniorů. Taktéž je možné navštěvovat v rámci volno časových aktivit kroužek
ručních prací.
Mezi tradičně větší akce,  které probíhají  v průběhu roku je možno mimo jiné vyzvednout
vánoční posezení s bohatým kulturním programem, ples penzionu, besedy na odborné témata,
vystoupení pěveckých souborů aj.
Obyvatelé  penzionu  mají  možnost  využít  služeb  kadeřnice  a  pedikérky  (docházející  do
zařízení individuálně dle domluvy). Externí lékař dochází do penzionu 1x týdně. Nachází se
zde  taktéž  velmi  dobře  zásobený  bufet.  Obyvatelé  penzionu  využívají  taktéž  tělocvičnu,
knihovnu a klubovnu s kulečníkem.
V souladu se zákonem o soc. službách poskytuje organizace  odlehčovací službu ve formě
pobytových služeb, pobytovou  službu domova pro seniory  s kapacitou 14 lůžek a terénní
pečovatelskou službu. 

Plnění  úkolů  příspěvkové  organizace  vychází  z     vymezení  hlavního  účelu  a  tomu
odpovídajícího  předmětu činnosti organizace stanoveném ve Zřizovací listině čl. III.

Organizace je komplexním zařízením statutárního města Frýdku-Místku pro
zdravotně postižené občany, starobní a invalidní důchodce, jejímž posláním je
poskytování sociálních služeb obyvatelům penzionu pro seniory tak, aby nebyl
narušený jejich běžný způsob života. 
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 Organizace  poskytuje :

 souladu s článkem III., odstavec 2 zřizovací listiny : 
a)
pečovatelskou  službu  ve  smyslu  ustanovení  §  40  zákona  č.  108/2006  Sb.  o  sociálních
službách  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Pečovatelská  služba  se  poskytuje  jako  terénní
služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení.

b)
pobytovou odlehčovací služby ve smyslu ustanovení § 44 zákona o sociálních službách.
Odlehčovací služba se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný
odpočinek.

c)
pobytovou  službu  formou ,,  domova  pro  seniory  ve  smyslu  ustanovení  §  49  zákona  o
sociálních službách. V domově pro seniory se poskytuje pobytová služba osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.

Registrace zařízení

I.
V souladu  se  zákonem  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách  §  78  je  stanovena  povinnost
poskytovatelům  soc.  služeb  poskytovat  soc.  služby  pouze  na  základě  oprávnění.  Oprávnění
vzniká rozhodnutím o registraci. Naše organizace podala žádost o registraci v řádném termínu u
místně příslušného krajského úřadu v Ostravě na zajištění poskytování pečovatelské služby ve
smyslu  ustanovení  zákona  č.  108/2006  Sb.,  o  soc.  službách  v  rozsahu  úkonů  stanovených
vyhláškou  č.  505/2006  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona  o  soc.  službách.
Pečovatelská  služba  se  poskytuje  jako  ambulantní  služba  osobám,  které  mají  sníženou
soběstačnost  z  důvodu  věku,  chronického  onemocnění  nebo  zdravotního  postižení.
Rozhodnutím Krajského úřadu dne 11.6.2007 byla registrace našemu zařízení přidělena.

II.
Dne 22.2.2010 požádala naše organizace o registraci nové sociální služby  ,,odlehčovací
služby,, identifikátor 8414443 s datem poskytování od. 1.4.2010. Na základě této žádosti
bylo vydáno v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách změnové
rozhodnutí.  Tímto  rozhodnutím  Krajského  úřadu  byla  našemu  zařízení  registrace
přidělena.    

III.
Dne  5.1.2011  požádala  naše  organizace  (poskytovatel)  o  registraci  nové  sociální
služby ,,domov pro seniory,, identifikátor 7655373 s datem poskytování od 1.2.2011. Na
základě  této  žádosti  bylo  vydáno  v  souladu  s  ustanovením  §  82  odst.  2  zákona  o
soc.službách změnové rozhodnutí. Tímto rozhodnutím Krajského úřadu byla registrace
našemu zařízení přidělena.  
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 1.2  Personální zajištění sociálních služeb

V současné době pracuje v naší příspěvkové organizaci 29 pracovníků. Organizace práce v
našem zařízení je zajišťovaná  na úrovni těchto úseků : 

1.    ředitel
2. ekonomický a provozně technický úsek

             který je rozdělen na 
 EKONOMICKÝ ÚSEK :                     (ekonom, mzdová účetní)
 PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK :  (správce, údržbář, provozář, dělnice prádelen 2)

3.  úsek péče o klienty     ( sociální pracovník)
               který je rozdělen na : 

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBU :      ( pracovnice soc. péče 4 )
 PEČOVATELSKOU SLUŽBU:  ( pracovnice soc. péče 7 )
 DOMOV PRO SENIORY:           ( zdravotní sestry 3, pracovnice soc. péče 6  )

       

1.3   Plnění  

Rok 2013 lze  z  pohledu plnění  zadaných úkolů   hodnotit  pozitivně.  Byla zajištěna  nejen
vysoká  kvalita  poskytovaných soc.  služeb,  ale  všechny ukazatele  stanovené zřizovatelem
byly splněny. 
Kladně  je  taktéž  možno  hodnotit  vysokou  obsazenost  jednotky  Domova  pro  seniory  a
Odlehčovací  služby tzv. obložnost  lůžek,  kdy  celková průměrná obložnost za rok 2013
činila 97,09 % (Domov pro seniory 99,6 %, Odlehčovací služba 88,3 %).
Mezi hlavní priority co se týče plnění úkolů v oblasti realizace investičních akcí organizace
patřilo v minulém roce otevření venkovního relaxačního zařízení pro seniory, což představuje
další nezanedbatelný krok v rámci zkvalitnění soc. služeb v našem městě.

1.4   Obsazenost  kapacity  zařízení 

Celkový počet bytových jednotek 157. Obsazenost bytů činila v minulém roce 98,04 %.
Průměrný počet obyvatel penzionu činil v minulém roce 184. 
V průběhu roku 2013 odešlo z penzionu celkem 21 obyvatel :
Z toho :

K příbuzným       3

Do jiných soc. zařízení       8

Zemřelo     10

CELKEM     21

Do penzionu se nastěhovalo v průběhu minulého roku 27 nových obyvatel. 
Průměrný věk seniorů žijících v našem zařízení je 75,4 let.
Nejstarší obyvatel penzionu má 96 let.
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Analýza  příčin odchodu obyvatel z penzionu od roku 2000 :

rok úmrtí příbuzní jiné soc. zařízení celkem
2000 13 3 1 17
2001 10 1 2 13
2002 16 3 4 23
2003 7 4 2 13
2004 20 1 4 25
2005 10 5 1 16
2006 11 2 3 16

   2007 9 -- 2 11
   2008 12 2 5 19
   2009 7 -- 2 9
   2010 11 2 9 22
   2011 12 1 4 17

2012 7 1 10 18
2013 10 3 8 21

celkem 155 28 57 237

1.5  Kulturně - společenská oblast

Rok  2013  byl  z  hlediska  počtu  uspořádaných  akcí  pro  obyvatele  penzionu  v
kulturně-společenské oblasti  opět  velmi  bohatý.  Charakteristickým rysem těchto  akcí  byla
pestrost  a   různorodost.  Pochvalné  ohlasy  obyvatel  penzionu  na  uskutečněné  akce  byly
v průběhu roku prezentovány na internetových stránkách MÚ Frýdek-Místek a Zpravodaji
rady Města Frýdku-Místku. Naši senioři se taktéž účastnili VII. Ročníku ,, Her seniorů,,. Mezi
kulturně - společenské akce v r. 2013 mimo jiné patřily :

1. Maškarní  bál ( únor )
2. Den matek – vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,, (květen)
3. Zdravotní přednáška
4. Hry seniorů  (červen)
5.  Vánoční večírek ( prosinec )
6. Vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,,  ( prosinec )

Kromě těchto akcí proběhlo v naší organizaci v průběhu roku spoustu zajímavých kulturně
společenských aktivit včetně poznávacích zájezdů v rámci klubu důchodců, který působí v
našem penzionu již sedmým rokem.

1.6  Doplňková činnost

Okruhy  povolené  doplňkové  činnosti  organizace  vymezuje  a  specifikuje  čl.VII  Zřizovací
listiny organizace. Jedná se o tyto činnosti :
a)  poskytování pronájmů (realitní činnost)
b)  komerční využití technického vybavení organizace ( kopírovací práce)
c)  praní prádla pro ostatní organizace

Poznámka :
Jedná  se  o  pronájem  nebytových  prostor  včetně  pohotovostního  bytu  (ubytování)  a  klubovny
penzionu. 



Taktéž zde náleží pronájmy nebytových prostor za účelem poskytování služeb zde žijícím seniorům
(bufet, kadeřnictví,  garáže, peč. služba). 
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2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci
včetně návrhu  na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

  2.1  Vyhodnocení závazných ukazatelů

Ukazatele stanovené zřizovatelem na r. 2013 a jejich plnění :

Závazné ukazatele stanovené  zřizovatelem Rozpočet
2013

Skutečnost  k
31.12. 2013

Upravený hospodářský výsledek (v tis. Kč) 0 0

Průměrný přepočtený počet pracovníků 29,40 28,91

Podíl mimo tarifních složek  ( % ) 25,00 7,00

  2.2  Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku.

Vzhledem k vyrovnanému hospodářskému výsledku za rok 2013 naší organizace, návrh na
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 nepředkládáme.  

                 

3)   Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

Prioritou hospodářské činnosti naší příspěvkové organizace zůstává nadále zavedení systému
úsporných  opatření  na  všech  stupních  řízení  při  zachování  vysokých  standardů  kvality
poskytovaných úkonů pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele penzionu.
Za  r. 2013 vykazuje naše organizace vyrovnaný hospodářský výsledek.

3.1.  Hospodářský výsledek, náklady, výnosy 

     Výsledek hospodaření organizace za r. 2013
Náklady celkem

(v tis. Kč )
Výnosy celkem + příspěvek na činnost

( v tis. Kč)
Výsledek hospodaření

( v tis. Kč)

18 028 18 028 0
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3.2  Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům :

I.  NÁKLADY

3.2.1.  Účet 501 spotřeba materiálu

Výši daného ukazatele pozitivně ovlivňuje pravidelné sledování a vyhodnocování optimálního
stavu zásob ve skladech a cenových relací při nákupu čisticích, zdravotnických a ostatních
prostředků nezbytně nutných k zajištění provozu penzionu  správcem penzionu.  
Skutečnost k 31.12.2013……………………… 397  tis. Kč
Proti roku 2012 došlo k mírnému nárůstů nákladu u tohoto ukazatele.

3.2.2.  Účet 502  spotřeba energie

Trvale  platí  úsporná  opatření  spotřeby  u  všech  druhů  energie  pověřeným  zaměstnancem
penzionu.  Jednotlivé  ukazatele  spotřeby  jsou  pravidelně  sledovány  a  vyhodnocovány
správcem penzionu.
Skutečnost k 31.12.2013……………………3 687   tis. Kč
Z toho:

1) teplo (UT, TUV) 2 906 tis. Kč

2) elektřina 405 tis. Kč

3) vodné 376 tis. Kč

Proti  stejnému období r. 2012 došlo k celkovému nárůstu nákladů u medií  o 212  tis. Kč.
Hlavní vliv na toto navýšení má nárůst ceny za jednotku tepla (GJ) o 11,10 Kč proti roku
2012. Cena za jednotku m3 u spotřeby studené vody vzrostla proti roku 2012 o 2,64 Kč.  

 3.2.3. Účet 518 ostatní služby celkem

Skutečnost k 31.12.2013…………………2 401  tis. Kč

Proti  stejnému období r. 2012 došlo k poklesu nákladů u tohoto ukazatele o 91 tis Kč 
u některých ukazatelů ( telefonní služby, aj). V letošním roce se na daném účtu nepromítly
mimořádné náklady spojené s akcí Hry seniorů.  

3.2.4.  Účet 511 opravy a udržování

Skutečnost k 31.12.2013…………………………. 194  tis. Kč
Za rok 2013 byly provedeny komplexní opravy  celkem u 21 bytových jednotek. Mezi opravy
většího rozsahu, které se uskutečnily v objektu penzionu v minulém roce lze zařadit mimo
jiné :
• oprava tel. sítí 
• malování nebytových prostor – schodiště na bloku A
• havarijní oprava výtahu ( trakční kolo, výměna lan)  



• komplexní opravy byly provedeny u 21 bytových jednotek  
• oprava střechy na bloku A a B 
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Drobné opravy  a případné havárie vody jsou zajišťovány průběžně pracovníkem údržby. Jde
především o opravy v bytech nájemníků, dále v provozních a kancelářských místnostech.

3.2.5. Účet 512 cestovné a účet 513  náklady na reprezentaci

 Výše  nákladů na  cestovné  je  dána  dle  nezbytných potřeb  organizace.  Celková  výše  nákladů  na
reprezentaci  a na cestovné byla v roce 2013  ve stejné výši jak v předcházejícím roce.

3.2.6.  Účet 551 odpisy  

Celkové odpisy k 31.12.2013 činily 2 745 tis. Kč. 

Poznámka : Celkové odpisy dlouhodobého majetku byly ve stejné výši jak v roce 2012. Odpisy 
nemovitého majetku byly k 31.12.2013 účtovány zápisem 416/649 a to v souladu s metodikou 
vydanou SMFM. 

3.2.7     Účet 521 mzdové náklady,  účet 524 a 525 zákonné pojištění

Proti roku 2012 došlo k celkové úspoře mzdových nákladů o 38 tis. Kč.

Průměrný plat zaměstnanců penzionu pro seniory v r. 2013 činil  16,4 tis. Kč  na osobu/měsíc.  
(nákladové mzdy celkem / průměrný přepočtený počet pracovníků / 12).

3.2.8     Účet 558 náklady z DDHM

Hlavní položku představuje pořízení majetku v relaci 3 – 40 tis.Kč (dovybavení společných prostor
pro obyvatele penzionu).

3.2.9  Účet 549  ostatní náklady z činnosti

Jedná se  roční vyúčtování služeb k nájmům za rok 2012.
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II.  VÝNOSY

3.2.9   Účet 602 výnosy z prodeje služeb

Stav tržeb z nevýrobní činnosti k 31.12.2013 činil 6 987  tis. Kč, což představuje nárůst  proti 
stejnému období r. 2012 o 120  tis. Kč.
Z toho:  
                                                                          (v tis. Kč)
Služby k nájmům 2 968

Pečovatelská služba    662

Domov pro seniory 2 798

Odlehčovací služba    485

Ostatní      73

3.2.10   Účet 603   výnosy z pronájmu

Nájemné nebytových prostor : stav k 31.12.2013............................ 80 tis. Kč.
Jedná  se  o  nájem  kadeřnice,  bufet,  pohotovostní  byt,  garáže  a  krátkodobý  pronájem
nebytových prostor.

3.2.11   Účet 648    čerpání fondu

Čerpání fondu k 31.12.2013 celkem :   297 tis. Kč.
Z toho :
Fond odměn                                              60 tis. Kč
Rezervní fond                                         217 tis. Kč ( na provoz)
Dary                                                          20 tis. Kč 

3.2.12   Účet 649   ostatní výnosy z činnosti

Jedná se o přeúčtování odpisů za rok 2013 ve výši 2 319 tis. Kč. 

3.2.13.  Účet 672    příspěvek na činnost

V roce 2013 byly poskytnuty naší organizaci tyto příspěvky na činnost : 

                                                             ( v tis. Kč)                                                      účel

Magistrát FM 6 816 Na provoz

Dotace MPSV 1 034 Pečovatelská služba

Dotace MPSV    206 Odlehčovací služba

Dotace MPSV    283 Domov pro seniory



Poměrná část odpisů 
(majetek z transferů)

      5

CELKEM 8 344
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Příspěvky na činnost v roce 2014
 
V září 2013 zaslala naše organizace ,,  Žádost poskytovatele soc. služby o dotaci za státního
rozpočtu pro r. 2014 ,,. Na základě  zveřejněných výsledku MPSV budou naší organizaci
poskytnuty  v  roce  2014  dotace  na  mzdové  prostředky  ve  výši  1  034  000,-  Kč  na
pečovatelskou službu, 206 000,- Kč na odlehčovací službu a 283 000,- Kč na jednotku
domova pro seniory. Celková částka poskytnutých dotací MPSV na tyto služby v roce 2014
bude činit 1 523 000,- Kč, což je ve stejné výši jako v roce 2013.
Z  rozpočtu  statutárního  města  Frýdek-Místek  byl  schválen  pro  rok  2014  neinvestiční
příspěvek na provoz ve výši 6 920 tis. Kč. 

3.3   Péče o spravovaný majetek

a) Péče o spravovaný majetek je prováděn v souladu se směrnicemi týkajících se provádění 
    pravidelných revizí a to :

• elektrických předmětů a nářadí, 
• revize ručních hasicích přístrojů a hydrantů 
• revize výtahů
 
Podle  výsledků revizí  jsou přístroje  opraveny, nebo po vystavení  příslušného protokolu  o
vyřazení jsou vyřazeny a nahrazeny novými. 

3.4  Pohledávky a závazky

Organizace  vykazuje  k  31.12.2013  běžné  pohledávky  a  závazky  vyplývající  z  provozu
organizace (mzdy, odvody, srážková daň, faktury dodavatelé). Všechny tyto pohledávky byly
vypořádány v lednu 2014.

3.5  Vyhodnocení doplňkové činnosti

Viz. bod 1.3
Celkové tržby za rok 2013 činily z doplňkové činností :………………….87 tis. Kč, 
Z toho: 

Pronájem nebytových prostor 80 tis.  Kč

Kopírování 7 tis. Kč

3.6  Dotace SMFM na investice

V roce 2013 poskytlo SMFM nadační příspěvek ve výši 80 tis. Kč na zakoupení přenosného
pasivního zvedáku pro imobilní klienty. 



V prvním pololetí 2013 poskytlo SMFM rovněž dotaci ve výši  289 tis. Kč na zakoupení a
montáž sklopné schodišťové bezbariérové  plošiny pro jednotku domova pro seniory.
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4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti
organizace.

 Plnění úkolů stanovených opatření ke zkvalitnění činnosti organizace v roce 2013.

1.  Realizace a zprovoznění venkovního relaxačního zařízení pro seniory.
     Plnění :
     Venkovní relaxační zařízení pro seniory bylo otevřeno v červnu 2013.
     Úkol splněn.  

2.  Navrhnout technické řešení včetně realizace bezbariérového přístupu z jednotky Domova   
     pro seniory na venkovní relaxační zařízení.
     Plnění :
     Technické řešení sklopné schodišťové bezbariérové plošiny bylo navrženo v I. čtvrtletí 2013 . 
     Montáž byla provedena v  květnu 2013.
     Úkol splněn.  

3.  Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA zahájit spolupráci s dobrovolníky
      pro klienty jednotky Domova pro seniory a odlehčovací služby. 
     Plnění :
     Činnost s dobrovolnickým centrem ADRA byla zahájena v I. pol. min. roku. V současné   
     době spolupracuje s klienty jednotky Domova pro seniory devět dobrovolníků.
     Úkol splněn.  

4.  Navýšit  tržby jednotky Domova pro seniory za rok 2013 min. o 3 % proti roku 2012.
     Plnění :
     Tržby jednotky Domova pro seniory byly navýšeny proti roku 2012 o 7 %.     
     Úkol splněn. 

Navržená opatření ke zkvalitnění činnosti organizace v roce 2014.

1.
Navýšit tržby za poskytnuté úkony pečovatelské služby v roce 2014  minimálně o 5 % proti
roku 2013.
T: průběžně 
2.
Navýšit tržby za odlehčovací službu v roce 2014  minimálně o 5 % proti roku 2013.
T: průběžně 
3.
Zajištění opravy bezbariérového přístupového chodníku k jednotce Domova pro seniory. 
T: květen 2014
4.
Zajistit  odborné proškolení zdravotní sestry na poskytování rehabilitace klientům jednotky
Domova pro seniory.
T : 1.pololetí 2014



5.
Navýši-t tržby z povolené doplňkové činnosti v roce 2014  minimálně o 5 % proti roku 2013.
T: průběžně 
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5)  Tabulková část  

Viz. přílohy : 

• souhrnná tabulka hospodaření organizace za r. 2013
• mzdová tabulka za rok 2013 (rozbor mzdových prostředků)
• tvorba a čerpání jednotlivých fondů v r. 2013
• rozbor struktury majetku a zdrojů dle rozvahy k 31.12.2013
• rozpis obdržených příspěvků a transferů za r 2013
• návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013
• přehled tržeb z nevýrobní činnosti za rok 2013
• výroční zpráva

6)  Výsledky kontrol

V roce 2013 proběhly v naší příspěvkové organizaci tyto kontroly : 

• Revírní bratrská pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna -  bez závad

• Veřejnosprávní  kontrola  ve  smyslu  §  13  odst.  1  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční
kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  s odkazem  na  §  15  zákona
č. 552/1991 Sb.,  o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
- výsledky kontroly jsou obsaženy v Protokolu č. 40/2013 ze dne  31.10. 2013     

 
• Okresní správa soc. zabezpečení  - bez závad

• Všeobecná zdravotní  pojišťovna ČR, Kontrola  placení  pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – bez závad




