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1. Úvodní slovo ředitelky 

Vážení přátelé,  

ráda bych vám prostřednictvím této výroční zprávy poskytla informace o dění v Domově důchodců 

Lipová během roku 2013.   

Jedním z našich nejzásadnějších a nejdůležitějším cílů je poskytovat kvalitní sociální služby našim 

klientům a to při dodržování zásad rozpočtové kázně.  

Dobrým hospodařením a dodržováním vnitřních kontrolních mechanismů, se nám podařilo i v roce 

2013 poskytovat naše služby v souladu s uzavřenými smlouvami při dodržování standardů kvality. 

V následujících statích uvádím základní informace o Domově důchodců Lipová, o tom, co jsme 

dokázali, jak jsme pracovali a hospodařili. 

 

 

2. Základní údaje 

název zařízení:    Domov důchodců Lipová 

adresa:      Lipová 273; 407 81 Lipová 

telefon:     412 391 093 

fax:      412 391 301 

e-mail:      info@ddlipova.cz 

web:      www.ddlipova.cz 

poskytované služby:    Domov se zvláštním režimem (8543206) 

IČO:      472 74 492 

statutární zástupce organizace:  Bc. Miroslava Hoštičková, ředitelka 

mobil:      775 722 560 

e-mail:      m.hostickova@ddlipova.cz 

právní forma:     příspěvková organizace 

 

zřizovatel:     Obec Lipová 

adresa:      Lipová 422; 407 81 Lipová 

kontakt na zřizovatele:   p. Pavel Svoboda, starosta 

telefon:     412 391 390 

e-mail:      starosta@lipova.cz 

 

 

mailto:info@ddlipova.cz
mailto:starosta@lipova.cz
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3. Veřejný závazek 

Poslání: Posláním Domova je vytvářet bezpečné, důstojné a vlídné zázemí osobám s chronickým 

duševním onemocněním a osobám s demencí. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v 

domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Podporujeme klienty v soběstačnosti a 

samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností. Domov poskytuje sociální služby 

odborně a důsledně chrání lidská práva.  

 

Cíle:  

1) poskytovat klientům zázemí, pocit jistoty a bezpečí  

2) podporovat klienty v udržení soběstačnosti a samostatnosti  

3) dodržování práv klientů, respektování jejich soukromí, zachování jejich důstojnosti  

4) pomáhat udržovat sociální vztahy mezi klientem, rodinou a přáteli  

5) poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným a vzdělaným personálem  

6) podporovat nekonfliktní soužití mezi klienty  

 

Cílová skupina uživatelů:  Služba je poskytována pouze ženám s chronickým duševním 

onemocněním. Věková struktura cílové skupiny: dospělí 50-64 let, mladší senioři 65-80 let a starší 

senioři nad 80 let. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

chronického duševního onemocnění. Služba není poskytována osobám závislým na návykových 

látkách.  

 

Principy poskytovaných služeb:  

a) respektování lidské důstojnosti – zabránit ponižování (chování poskytovatele, kterým poukazuje 

na neužitečnost, bezmocnost klienta)  

b) respektování oprávněných potřeb  

c) respektování rozhodnutí uživatele v rámci možností poskytovatele a jeho víry nebo politické 

příslušnosti  

d) podpora soběstačnosti a nezávislosti uživatele  

 

Podmínka přijetí:  

Uzavření smlouvy o poskytování sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb.  

Podmínky pro nepřijetí:  

a) klient, který neodpovídá cílové skupině  

b) kapacita služeb – pokud zájemce vyžaduje službu, pro kterou nemá poskytovatel kvalifikovaný 

personál, nelze poskytnout kvalifikovanou péči (odkážeme ho na jiné zařízení stejného typu)  
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4. Sociální služby 

Domov důchodců Lipová poskytuje klientům základní činnosti. Mezi tyto činnosti patří:  

a) ubytování 

Ubytování je poskytováno v 1 jednolůžkovém, 6 dvoulůžkových, 8 vícelůžkových pokojích, které 

jsou vybaveny mechanicky i elektricky polohovatelnými lůžky. Každý klient si po dohodě může 

pokoj  dovybavit vlastní televizí, případně rádiem, obrázky atd. Na patrech jsou k dispozici 

společné koupelny, které prošly celkovou rekonstrukcí už v roce 2012. Byly zde pořízeny 

hydromasážní vany, nové sprchové kouty a WC. Dále je k dispozici společenská místnost situována 

v přízemí budovy a terapeutická dílna v prvním patře. V roce 2013 jsme rekonstruovali dva 

vícelůžkové pokoje. Součástí ubytování je úklid pokojů a společných prostor, pravidelná výměna 

lůžkovin a praní prádla. 

 

 

  

 

b) poskytování stravy 

V domově je pro uživatele zajištěno celodenní stravování. Stravování zajišťujeme vlastním 

stravovacím provozem. Denně jsou pro klientky připravovaná 4 jídla s dietními a diabetickými 

úpravami. Dle potřeby je strava mletá nebo mixovaná. Vše se řídí platnými hygienickými předpisy 

pro přípravu, skladování a výdej potravin. V rámci provozu je dodržován kontrolní systém HACCP. 

Na doporučení lékaře se podle zdravotního stavu uživatelů připravuje strava racionální , diabetická, 

dieta s omezením tuků, případně kombinace diet při různých zdravotních potížích. Tekutiny jsou 

klientům k dispozici celodenně v nápojových nádobách umístěných na vyhrazených místech 

(jídelna, společné prostory). 

 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pracovníci v sociálních službách pomáhají klientkám s oblékáním jako např. výběr oblečení, 

oblékání, svlékání, zouvání apod., dále se pomoc týká polohování (vstávání, uléhání, sezení, změna 
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polohy, stání, chůze apod.), pomoc při podávání jídla a pití a pomoc klientky při orientaci (v 

prostředí domova důchodců i mimo něj). 

 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Jedná se především o pomoc při osobní hygieně jako je péče o ústa, vlasy, nehty, mytí těla, dále 

např. pomoc při použití WC atd. K těmto účelům byly v roce 2012 pořízeny pomůcky, které 

pomáhají pracovníkům domova důchodců Lipová při práci s imobilními klientkami, pro jejich 

komfortnější přesun a polohování.  

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

V rámci aktivizačních činností a společenských akcí zabezpečují pracovníci Domova důchodců 

Lipová styk s místní komunitou prostřednictvím vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, 

dětského domova Lipová. Dále zajišťujeme vystoupení různých skupin a umělců, pořádáme 

společné akce s jinými domovy a sociálními zařízeními. Pořádáme procházky a výlety po okolí. 

Navštěvujeme divadelní představení.  

   

 

f) sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Tyto činnosti jsou zajišťovány pracovníky volnočasových aktivit, i pracovníky přímé péče. 

Společně podporují veškeré úrovně vnímání, aktivizují paměťové dráhy a snaží se udržet naučené 

dovednosti po co nejdelší dobu. Poskytujeme péči jako je muzikoterapie, fyzioterapie, různé 

techniky masáží, bazální stimulace, a další volnočasové aktivity, čtení, vzpomínkové rozhovory atd. 

k těmto účelům byla v roce 2012 vybudována v Domově důchodců Lipová terapeutická dílna, která 

nabízí klientkám prostor pro kvalitní trávení volného času. Přímo v domově je zajištěna pastorizační 

činnost. 
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g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Pracovníci zprostředkovávají klientkám kontakty na organizace a instituce. Dále poskytujeme 

základní poradenskou činnost, podporujeme klienty při komunikaci na úřadech, napomáháme při 

vyplňování různých tiskopisů, doprovázíme na úřady a v neposlední řadě spolupracujeme s rodinou.  

 

Statistické údaje: 

celkový počet uživatelů k 31.12.2013  47 

počet nástupů za rok 2013    14 

počet ukončených pobytů za rok 2013  11 

počet uživatelů s příspěvkem na péči: 

 

  Příspěvek na péči Klientů   

 

  Nemá 4 (9%) 0 
800 

 

  I (lehká závislost) 7 (15%) 800,- Kč  

  II (středně těžká závislost) 13 (28%) 4000,- Kč  

  III (těžká závislost) 13 (28%) 8000,- Kč  

  IV (úplná závislost) 10 (20%) 12000,- Kč  

  Celkem: 47   

 Hodnoty jsou v tisících Kč  

 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2013 - VŠE 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Počet klientů 46,65 47,11 47,39 47,67 46,13 47,40 47,06 47,90 46,10 46,00 46,00 46,74 

 Obložnost (%) 95,19 96,14 96,71 97,28 94,14 96,73 96,05 97,76 94,08 93,88 93,88 95,39 
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Věková pásma 

Průměrný věk klientů v roce 2013 : 71,8 let  

Průměrný věk klientů: 71,8 let  

  27 - 65 let 16   

  66 - 75 let 14   

  76 - 85 let 10   

  86 - 95 let 8   

  nad 96 let 0   

 
 

průměrný věk klientů 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

74,8 75 72,6 74,4 75,4 72,6 71,8 

 

Úhrada za pobyt v DD v roce 2013 

Pokoj Úhrada stravy/den Úhrada pobytu/den Celkem/ měsíc 

Jednolůžkový 140,- 160,- 9000,- 

dvoulůžkový 140,- 145,- 8550,- 

Tří a vícelůžkový 140,- 135,- 8250,- 

 

Plná úhrada: 40% 

Plná úhrada se spoluúčastí: 0 %  

Snížená úhrada se smluvním doplatkem: 7 %  

Snížená úhrada bez doplatku: 53 % 

Průměrná úhrada klienta činí 7 690,40 Kč 
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5. Zdravotní a ošetřovatelská péče 

 

Klientům Domova důchodců Lipová je poskytovaná lékařská a ošetřovatelská péče v rozsahu 

odborného vyšetření klientů při ordinaci smluvní ústavní lékařky MUDr. Markéty Englerové a 

smluvního odborného psychiatrického lékaře MUDr. Petra Mališe v prostorách Domova důchodců 

Lipová. Dále je péče poskytována v prostorách organizace - na pokojích klienta registrovanou 

všeobecnou sestrou, která je zaměstnancem Domova důchodců Lipová. Ústavní lékařka dochází do 

Domova důchodců 4x týdně (kromě Út.). Psychiatr pravidelně 1x za měsíc. 

Veškerá další odborná vyšetření klientů jsou realizovaná v ambulantních ordinacích odborných 

lékařů specialistů za přítomnosti doprovodu pracovníků v sociálních službách Domova důchodců 

Lipová.  

 

Úhrady ošetřovatelské péče v roce 2013 

Zdravotní personál poskytuje klientům zdravotní péči, která je vykazována různým zdravotním 

pojišťovnám (dále ZP) v odbornosti 913. 

vykázané výkony v roce 2012 

pojišťovna VZP  2068132,70 Kč 

pojišťovna ČPZP  46849,90 Kč 

 

6. Volnočasové aktivity klientů 

Domov důchodců Lipová poskytuje svým klientkám aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti. 

Každý den si klienti mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivit. Mohou se tak 

pod vedením pracovníků v sociálních službách zapojit do společenského života domova i mimo něj, 

naučit se novým dovednostem, získat nové vědomosti, informace či udržet se v duševní i fyzické 

pohodě. V domově máme k dispozici terapeutickou dílnu, kterou využívají klientky při různých 

aktivitách, jako jsou ruční práce, výtvarné činnosti, relaxační cvičení atd. Je zde také keramická 

pec, která nám umožňuje výrobky z keramiky, které klientky také ve volném čase vyrábějí, vypálit. 

Kromě pravidelných volnočasových aktivit připravujeme jednorázové akce, výlety, výstavy.  V roce 

2013  absolvovaly naše klientky týdenní pobyt v lázních Libverda, který byl zaměřen především na 

relaxaci. Klientky se zúčastnily různých sportovně společenských setkání v rámci spolupráce s 

ostatními zařízeními sociálních služeb např. ve Filipově, ve Šluknově, ve Staré olešce, v 

Lobendavě, Krásné lípě, v Brtníkách, Podbořanech nebo v německém Oberlandu a jinde. Tak jako 

každý rok, tak i v roce 2013 jsme zorganizovali Lipovský soutěžní den, na který jsme pozvali naše 
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přátele z okolních zařízení sociálních služeb.  Také jsme s klientkami podnikli spoustu výletů. 

Součástí některých výletů jsou i návštěvy rodin našich klientek, které jsou z větší dálky a nemají tak 

možnost vídat se pravidelně. Klientky navštívily své příbuzné např. v Náchodě, ve Slavicích nebo v 

Berouně. Další výlety směřovaly např. na Tolštejn, na Máchovo jezero, do Ústí nad Labem, Krásné 

Lípy atd. Klientky také začaly v roce 2013 navštěvovat Solnou jeskyni ve Šluknově.  

K pravidelným aktivitám v Domově patří: 

 Klub společenských her 

 Čtení na pokračování 

 Šipky 

 Kuželky 

 Keramika 

 Ruční práce 

 Hrátky s pamětí, 

 Kondiční cvičení 

 Poslechové pořady 

 Zpívání 

 Duchovní péče 

   

 

V roce 2013 jsme v areálu Domova důchodců Lipová zřídili zoo koutek, kde jsou umístěny tři 

kamerunské kozy. Výstavbu tohoto koutku jsme realizovali z příspěvku od firmy Sodexo, která 

v rámci projektu „Plníme přání seniorům“ poskytla Domovu důchodců Lipová finanční prostředky. 

Klientkám umožňujeme kontakt i s jinými zvířaty jako je fenka Daisy, králík Ludvík nebo andulky, 

které jsou v terapeutické dílně.  
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7. Přehled o zaměstnancích 

Organizační členění a personální obsazení DD 

Struktura domova je tvořena vzájemně spolupracující linií, která je rozdělena do následujících 

stupňů: 

- ředitelka 

- úsek 

- pracoviště 

 

Ředitelka je nejvyšším stupněm vedení a řízení Domova důchodců, jsou ji přímo podřízeni vedoucí 

jednotlivých úseků. Úsek je po ředitelce druhým nejvyšším stupněm v organizaci zajišťující soubor 

činností provozu Domova důchodců. Úsek řídí jeho vedoucí. 

Domov důchodců Lipová se člení na tyto úseky: 

- sociální 

- zdravotní 

- ekonomický 

- provozní 

 

Personální zajištění poskytované sociální služby 31.12.2013 

Organizační 

složka funkce příjmení jméno úvazek 

vedení Ředitelka Bc. HOŠTIČKOVÁ Miroslava 1 

     ekonomický 

úsek Ekonomka KADLČKOVÁ Anna 1 

 

Účetní NĚMEČKOVÁ Irena 0 

     sociální úsek Sociální pracovník Bc. ŽÍTKOVÁ Adéla 1 

 

Vedoucí přímé péče FILAUSOVÁ Dana 1 

 

PSS POP (MD,RD) CERMANOVÁ Naděžda 1 

 

PSS POP NOVÁKOVÁ Michaela 1 

 

PSS POP FIŠAROVÁ Lenka 1 

 

PSS POP KRUTSKÁ Iveta 1 

 

PSS POP HULÍNOVÁ  Jana 1 

 

PSS POP LUKÁŠOVÁ Lenka 1 

 

PSS POP ENDLOVÁ Lucie 1 

 

PSS POP KŘÍŽOVÁ Renata 1 

 

PSS POP HEJLOVÁ Martina  1 

 PSS POP STRUNZOVÁ Andrea 1 

 

PSS ZVP POPELKOVÁ Marie 1 

 

PSS ZVP ŠPISOVÁ Jaroslava 1 

 

ergoterapeut     0 
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zdravotní úsek Vrchní sestra KROBOTOVÁ Renata 1 

 

Všeobecná sestra NĚMCOVÁ Dobroslava 1 

 

Všeobecná sestra (DPN) KOPECKÁ Lenka 1 

 

Všeobecná sestra ENDLOVÁ Jana 1 

 

Všeobecná sestra FRYČOVÁ Marie 1 

 

Všeobecná sestra PŘIBYLOVÁ Simona 1 

 

Všeobecná sestra WITTGRUBEROVÁ Dagmar 1 

 

Fyzioterapeut     0 

 

Masér     0 

     

provozní úsek Provozář KUBÍKOVÁ Soňa 1 

 

Vedoucí kuchařka ADOLFOVÁ Iveta 1 

 

Kuchařka DIVIŠOVÁ Alena 1 

 

Kuchařka JIRÁSKOVÁ Marie 1 

 

Kuchařka SUDOVÁ Jana 1 

 

Údržbář, topič, řidič SVOBODA Zdeněk 1 

 

Údržbář, topič, řidič BOUMA Miroslav 1 

 

Údržbář, topič, řidič HARABIN Daniel 1 

 

Pradlena KROBOTOVÁ Marie 1 

 

Pradlena SVOBODOVÁ Jarmila 1 

 

Uklízečka KITTELOVÁ Erna 1 

 

Uklízečka KOREJSOVÁ Karolína 1 

   

Počet 

úvazků: 35 

 

 

organizační schéma 
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Vzdělávání zaměstnanců 

Vzdělávání pracovníků sociálního úseku se řídí zákonem o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., 

Všichni pracovníci absolvovali školení v rozsahu minimálně 24 hodin v akreditovaných kurzech. 

Zaměstnanci sociálního úseku se např. účastnili semináře v Ústí nad Labem, který pořádala 

vzdělávací agentura Bfz o.p.s. na téma Prevence syndromu vyhoření. 

Další velmi užitečný kurz absolvovali naši pracovníci v přímé péči v Praze pod názvem Práce 

s minulostí osob vysokého věku. Poznatky z tohoto kurzu budou moci pracovníci využít při 

reminiscenční terapii, se kterou začneme v roce 2014. Další kurzy byly na téma: Základy práce 

s uživatelem s projevy agresivního chování, Úvod do problematiky komunikace s uživatelem 

s duševním onemocněním, Základy psychologických disciplín v sociálních službách, Ochrana práv 

uživatele – standard č. 2, Doprovázení umírajících, dále pak Volnočasové aktivity, Prohlubující 

kurz bazální stimulace a další.  

Všeobecné sestry v roce 2013 absolvovaly seminář na téma Telefonem asistovaná neodkladná 

resuscitace.  

Pracovníci stravovacího úseku absolvovali Školení pracovníků provozovny stravovacích služeb, 

který byl zaměřen na zásady osobní hygieny pracovníků, zásady provozní hygieny, zásady správné 

výrobní praxe, systém kritických bodu HACCP, činnost v kritických bodech, metoda sledování 

kritických bodů, zásady bezpečnosti práce, vedení dokumentace.  

Pracovníci údržby absolvovali školení v provozu kotelny.  

Vedoucí pracovníci absolvovali např. kurz Tah na branku díky koučingu a motivaci, Nový 

občanský zákoník – dopady na poskytovatele sociálních služeb, Manažerský mix nebo Skartace a 

archivace dokumentů. 

 
Skupinová supervize  
 

V roce 2013 se skupinové supervize účastnili jak pracovníci pomáhajících profesí tedy 

pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry, tak vedoucí pracovníci. Supervize se 

konala se vždy 1x za tři měsíce, probíhala mimo zařízení a ve třech supervizních skupinách se jí 

účastnilo celkem 21 zaměstnanců. Supervize je pro zaměstnance povinná. 
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8. Hospodaření organizace 

Organizace za rok 2013 skončila svoje hospodaření s vyrovnaným hospodářským výsledkem. 

Domovu důchodců Lipová byla z kapitoly 313 MPSV poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 

3,850.000,-Kč. Tato dotace byla poskytnuta výhradně v souladu s rozhodnutím o poskytnutí této 

dotace. 

 

Plnění plánu nákladů a výnosů za období  01.2013 – 12.2013 

 
Účet Název účtu Plnění Plán % rozdíl 

SÚ AU 

501 100 Hosp.činnost – spotřeba materiálu 1410,00 1000,00 141 410,00 

501 130 Spotřeba potravin – cizí strávníci 117984,00 105000,00 112,37 12984,00 

501 300 Spotřeba materiálu – potraviny 1387618,13 1334000,00 104,02 53618,13 

501 310 Spotřeba materiálu – benzín 788 2000 39,40 -1212,00 

501 320 Spotř. mat.- všeobecný – sklad 64484,71 120000,00 53,74 -55515,29 

501 320 Spotř. mat. – všeobecný ostatní 91472,60 0,00 0 91472,60 

501 320 Za AU: 155957,31 120000 129,96 35957,31 

501 330 Spotř. materiálu – drogerie 135342,61 80000 169,18 55342,61 

501 350 Spotř. materiálu – palivo  227464,82 230000 98,9 -2535,18 

501 380 Spotř. materiálu – stavební 19887,80 0 0 19887,80 

501 390 Spotř. materiálu – nafta 122640,40 135000 90,84 -12359,6 

501  Za SU Spotřeba materiálu 2169093,07 2007000 108,08 162093,07 

       

502 100 Hosp.činn.spotřeba el.energie 4170,00 4000,00 104,25 170,00 

502 150 Hosp.činn.spotřeba vody 536,00 1000,00 56,30 -437,00 

502 300 Spotřeba elektrické energie 488586,74 426263,00 114,62 62323,74 

502 500 Spotřeba energie – pitná voda 98703,00 120000 82,25 -21297,00 

502 600 Spotřeba energie – plyn PB 49200,00 60000,00 82,00 -10800,00 

502  Za SU Spotřeba energie 641222,74 611263,00 104,90 29959,74 

       

506 300 Aktivace dlouhodobého majetku -27670,00 0,00 0,00 -27670,00 

506  za SU Aktivace dlouhodobého majtku -27670,00 0,00 0,00 -27670,00 

       

511 300 Opravy a udržování 577697,54 600000 96,28 -22302,46 

511  Za SU Opravy udržování 577697,54 600000 96,28 -22302,46 

       

512 300 Cestovní příkazy – stravné 8482,00 15000,00 56,55 -6518,00 

512 301 Cestovní příkazy – PHM, parkovné 5357,00 0,00 0,00 5357,00 

512  Za SU Cestovné 13839,00 15000,00 92,26 -1161,00 

       

513 300 Náklady na reprezentaci – repre fond 13203,78 12000,00 110,03 1203,78 

513  Za SU Náklady na reprezentaci 13203,78 12000,00 110,03 1203,78 

       

518 300 Ostatní služby- mzd. účetní exter. 71000,00 0,00 0,00 71000,00 

518 310 Ostatní služby – poplatky BÚ 15284,00 15000,00 101,89 284,00 

518 320 Ostatní služby – pr.nevýr.výpoč.tech 24502,50 0,00 0,00 24502,50 

518 400 Ostatní služby-práce nevýr.povahy 188883,40 240000,00 78,70 -51116,60 

518 410 Ostatní služby-školení zaměstnanců 47990,00 66000,00 72,71 -18010,00 

518 430 Kulturní programy klientek 2886,00 0,00 0,00 2886,00 

518 440 Náklady na psa, kozy 3581,00 0,00 0,00 3581,00 

518 500 Odpady, likvidace třídění odpadu 180574,00 182000,00 99,22 -1426,00 

518 600 Telefony, internet 74000,00 120000,00 61,67 -45999,99 

518 610 Ostatní služby – výp.technika 14896,00 0,00 0,00 14896,00 

518  Za SU Ostatní služby 623596,91 623000,00 100,10 596,91 

       

521 100 Mzdové náklady na hosp. činnost 3030,00 3000,00 101,00 30,00 

521 300 Mzd.náklady-hr.mzda bez OON 3327835,00 3282164,00 101,39 45671,00 

521 300 Mzd.náklady-hr.mzda bez OON 3850000,00 3850000,00 100,00 0,00 

521 300 Za AU 7177835,00 7132164,00 100,64 45671,00 
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521 400 Mzd.náklady-hr.mzdy-dohody 74289,00 15000,00 495,26 59289,00 

521 650 Jiné soc.nákl. náhr.mzdy za DPN 46353,00 0,00 0,00 46353,00 

521  Za SU Mzdové náklady 7301507,00 7150164,00 102,12 151343,00 

       

524 100 Zákonné soc. poj. hospodář. činnosti 257,00 500,00 51,40 -243,00 

524 110 Zákonné zdrav. poj.hospodář.činnosti 92,00 400,00 23,00 -308,00 

524 300 Zákonné SP organizace 1796212,00 1783041,00 100,74 13171,00 

524 400 Zákonné ZP organizace 646727,00 641895,00 100,75 4832,00 

524  Za SU Zákonné sociální pojištění 2443288,00 2425836,00 100,72 17452,00 

       

525 400 Zákon.soc.nákl.-pojištění KOO 21267,00 29955,00 71,00 -8688,00 

525  za SU Jiné sociální pojištění 21267,00 29955,00 71,00 -8688,00 

       

527 300 Zákon.soc.nákl.-na přiděl. FKSP 72463,00 713¨22,00 101,60 1141,00 

527 500 Spotř. mat.-prac.oděv,obuv, prádlo 79752,95 75000,00 106,34 4752,95 

527  Za SU Zákonné sociální náklady 152215,95 146322,00 104,03 5893,95 

       

538 300 Poplatky správní, dálniční známky 360,00 0,00 0,00 360,00 

538  Za SU Jiné daně a poplatky 360,00 0,00 0,00 360,00 

       

       

542 300 Jiné pokuty a penále FÚ 901,00 0,00 0,00 901,00 

542  Za SU Jiné pokuty a penále 901,00 0,00 0,00 901,00 

       

549 320 Poplatky, registrace, zaokr.FA 4421,48 0,00 0,00 4421,48 

549 330 ostatní náklady, nákupy hmot.nouze 1649,40 0,00 0,00 1649,40 

549 500 Pojistné za budovy a auto PEUG 11979,00 13000,00 92,15 -1021,00 

549 510 Pojištění vozidla VOLKSWAGEN 16717,00 19000,00 87,98 -2283,00 

549 520 Poj.poskytovatele soc.sl UN 29547,00 27000,00 109,43 2547,00 

549 600 Ostat.náklady-pes, PETANGUE, 

setkání 

6626,04 0,00 0,00 6626,04 

549 600 Ostatní náklady z činnosti, Soutěžní den  -91,00 0,00 0,00 -91,00 

549 600 za AU 6535,04 0,00 0,00 6535,04 

549  Za SU Ostatní náklady z činnosti 70848,92 59000,00 120,08 118848,92 

       

551 100 Odpisy dlouhodob.maj. Hosp. činnost 158,00 0,00 0,00 158,00 

551 300 Odpisy budovy 98059,00 98059,00 100,00 0,00 

551 330 Odpisy DHM – PC síť 19917,00 0,00 0,00 19917,00 

551 400 Odpisy přístrojů a zařízení 147270,00 147428,00 99,89 -158,00 

551 500 Odpisy dopravních prostředků 145377,00 145377,00 100,00 0,00 

551  Za SU dlouhodobý majetek 410776,00 390857,00 105,10 19917,00 

       

558 600 Drobný dlouhodobý majetek od 3000 257148,00 83000,00 309,82 174148,00 

558  za SU náklady z drobného dlouhodob. 257148,00 83000,00 309,82 174148,00 

       

591 300 Daň z příjmu práv.osob.Hl. činnosti 21730,00 0,00 0,00 21370,00 

591  za SU Daň z příjmů 21730,00 0,00 0,00 21370,00 

       

NÁKLADY    CELKEM: 14691022,91 14153397,00 103,80 537625,91 

       

602 120 Výnosy prodej služeb-praní prádla 6041,00 15000,00 40,27 -8959,00 

602 130 Výnosy, tržby za cizí-potraviny 117984,00 115000,00 102,59 2984,00 

602 300 Tržby za ošetřovné klientek 3081964,61 3130000,00 98,47 -48035,39 

602 320 Výnosy fakultativní služby 2743,00 22000,00 12,47 -19257,00 

602 330 Tržby za obědy zaměstnanců 158738,00 160000,00 99,21 -1262,00 

602 400 Tržby za stravné klientek 1242639,89 1192000,00 104,25 50639,89 

602 500 Výnosy, tržby – PnP 4003400,00 3402397,00 117,66 601003,00 

602  Za SU Výnosy z prodeje služeb 8613510,50 8036397,00 107,18 577113,50 

       

       

649 130 Obědy cizí-nadstavba 54459,00 46000,00 118,39 8459,00 

649 300 Ostatní výnosy-svoz 39445,00 50000,00 78,89 -10555,00 

649 320 Ostatní výnosy-fin.přísp.měst 45000,00 0,00 0,00 45000,00 

649 330 Ostatní výnosy-platby od VZP 2111688,00 2171000,00 97,27 59312,00 

649 350 Ostatní výnosy-sponzorské dary 10000,00 0,00 0,00 10000,00 

649 380 Ostatní výnosy z činnosti 32920,23 0,00 0,00 32920,23 
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649  Za SU Ostatní výnosy z činnosti 2293512,23 2267000,00 101,17 26512,23 

       

662 310 Úroky ČSOB Homebanking 24 441,55 0,00 0,00 441,55 

662 400 Úroky  0,01 0,00 0,00 0,01 

662  Za SU Úroky 441,56 0,00 0,00 441,56 

       

672 300 Výn.územních rozpočtů z tr. DOTACE 3850000,00 3850000,00 100,00 0,00 

672  Za SU Výnosy územních rozpočtů 

z tr. 

3850000,00 3850000,00 100,00 0,00 

       

VÝNOSY    CELKEM: 14757464,29 14153397,00 104,27 604067,29 

       

       

 

  5 - Náklady 14691022,91 14153397,00 103,80 537625,91 

  6 - Výnosy 14757464,29 14153397,00 104,27 604067,29 

VÝSLEDEK: 66441,38 0,00  66441,38 

  

 

 

Bankovní účty k 31.12.2013 

Bankovní účet č.ú. 196156751/0300 Částka v Kč 

ČSOB - postkonto - depozita 2391792,20 Kč 

 

Bankovní účet č.ú. 224033370/0300 Částka v Kč 

ČSOB - účet FKSP 48409,06 Kč  

 

Bankovní účet č.ú. 218060057/0300 Částka v Kč 

ČSOB - Homebanking 3474365,28 

Fondy k 31.12.2013 

 

411 – fond odměn 0,00 Kč  

412 – fond FKSP 84977,40 Kč 

414 – fond rezervní 1993155,50 Kč 

416 – fond reprodukce majetku 1077940,21 Kč 

Fondy jsou kryté peněžními prostředky. 

Všechny ekonomické údaje byly také předmětem posouzení nezávislého auditora. 
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9. Kontroly v organizaci 

Vnitřní kontrolní systém 

Uvnitř organizace byla v průběhu celého roku zajišťovaná předběžná kontrola plánovaných a 

připravovaných finančních operacích v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, v plném znění a vnitřní směrnicí Domova důchodců Lipová č.7/2011 Oběh 

účetních dokladů. 

 

Kontroly provedené externími kontrolními subjekty 

V organizaci proběhla v roce 2013 nezávislá kontrola „hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb. za 

období 1-9/2013“ se závěrem: 

- při kontrole namátkově vybraných dokladů za období 01-09/2013 nebyly zjištěny 

nedostatky k jejich účelnému vynaložení a k jejich zaúčtování 

- Účetnictví bylo v kontrolovaném období vedeno průkazně v souladu s platnými 

předpisy, nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech správně zobrazují 

celkový výsledek hospodaření příspěvkové organizace za období 01-09/ 2013. 

- nebyly zjištěny zásadní nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a 

v souladu s posláním organizace.  

 

Dále proběhla kontrola nezávislého auditora „o plnění podmínek čerpání dotace ze státního 

rozpočtu na spolufinancování soc. služeb poskytnuté MPSV ČR“ se závěrem: 

- Příspěvková organizace Domov důchodců Lipová ve významných (materiálních) 

ohledech dodržela podmínky čerpání poskytnuté neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu ČR na rok 2012 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,  účetnictví účetní 

jednotky bylo vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, z účetnictví účetní 

jednotky bylo možno identifikovat výnosy a náklady vztahující se k poskytnuté 

neinvestiční dotaci.  

 

Dále byla v Domově důchodců Lipová provedena kontrola: 

- Krajská hygienická stanice ÚK se sídle v Ústí nad Labem – kontrola dle §15 - §18 zák. 

č. 258/2000 Sb., a vyhl. Č. 195/2005 Sb. se závěrem: v kontrolovaných ukazatelích 

nebyly zjištěny závady, jež by byly v rozporu s citovanými právními předpisy, a nebyla 

uložena bloková pokuta.  

- Obec Lipová, zřizovatel příspěvkové organizace Domov důchodců Lipová – kontrola 

zaměřena na vedení pokladny, vedení účetních dokladů se závěrem: bez zjištění dílčích 

nedostatků.  
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10. Závěr 

V předešlém textu výroční zprávy za rok 2013 jsem vás ve stručnosti seznámila s provozem tohoto 

zařízení sociálních služeb, s rozsahem poskytované péče, s hospodářskými výsledky organizace i 

s řadou dalších informací. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům za profesionálně a kvalitně odvedenou 

práci, za jejich trpělivost, osobní přístup, nasazení a obětavost. Klientům, jejich rodinám a přátelům 

za jejich důvěru a spolupráci při hledání nových námětů pro zlepšení dosavadních poskytovaných 

služeb.  

Chtěla bych také poděkovat všem našim partnerům, dárcům a sponzorům i veřejným institucím 

za poskytnutí finančních darů, příspěvků a morální pomoci při zabezpečení chodu a celkového 

života naší organizace. 

Rok 2014 bychom chtěli zaměřit především na adresnější poskytování služby a dosažení její 

vyšší kvality, také zlepšení prostředí života našich klientek, která se týká především úpravy 

některých pokojů a společných prostor – vymalování, dovybavení některých pokojů, úpravy 

v jídelně klientek, výměna části podlahových krytin, rekonstrukce střechy, sociálního zařízení pro  

V nadcházejícím roce bude naší snahou větší propojení jednotlivých částí služby, především pak 

aktivizace a přímé péče. Rádi bychom zlepšili spolupráci s rodinou i její informovanost.  

V rámci aktivizace plánujeme realizovat projekt reminiscenční terapie s našimi klientkami, 

který je zaměřen na práci s dlouhodobou pamětí u klientů formou např. vzpomínání.  

Velkou pozornost budeme věnovat i dalšímu rozvoji zaměstnanců, zlepšování mezilidských 

vztahů a zkvalitnění systému vzdělávání zaměstnanců. Dále chceme pokračovat v činnosti 

Koordinačního týmu pro tvorbu a zavádění Standardů kvality a udržet frekvenci supervize pro 

pracovníky v přímé péči i management organizace alespoň 4x ročně. V neposlední řadě bude naší 

snahou zajištění dalších alternativních zdrojů financování pro provoz a poskytování sociálních 

služeb v Domově důchodců Lipová 

 

Vypracovala:  Bc. Miroslava Hoštičková 

   Ředitelka 

Domova důchodců Lipová  

 

 

 

 

V Lipové dne 2. dubna 2014 


