Domov pro seniory Budislav
příspěvková organizace, Budislav č. 1, 392 01 Soběslav
IČ 75011221

Výroční zpráva za rok 2013

Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

1. Úvodní slovo ředitele organizace
Vážení a milí,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informoval o
dění v naší organizaci v roce 2013.
Na počátku roku 2013 byl před námi velký problém. Náš Domov pro
seniory Budislav /dále jen Domov/ dostal na provoz od Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR /dále jen MPSV/ nejmenší dotaci na provoz od roku 2007.
Proto jsem přijal již začátkem roku, vycházejíce ze zkušenosti z minulých let,
určitá opatření spočívající v šetření veřejných prostředků, která však neměla
vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Podal jsem nesouhlas s výši stanovené
dotace a bylo nám vyhověno. Dodatečně jsme od MPSV obdrželi finanční
navýšení. Přesto se nám dobrým hospodařením a dodržováním vnitřních
kontrolních mechanismů, podařilo i v roce 2013 poskytovat naše služby
v souladu s uzavřenými smlouvami při dodržování standardů kvality. Náš
Domov ve všech hospodářských ukazatelích k 31.12.2012 dopadl velmi
důstojně. Od 1.1.2013 jsme na pracovišti v Budislavi snížili kapacitu na 56
uživatelů našich služeb. Udělali jsme tak další krok k většímu komfortu našich
seniorů v ubytovacích prostorách Domova.
V následujících statích uvádím základní informace o Domově, o tom, co
jsme dokázali, jak jsme pracovali a hospodařili.
2. Základní údaje
Domov pro seniory Budislav je příspěvkovou organizací ve smyslu
ustanovení § 23 odst. 1, písm, zákona č. 250/2006Sb., jejímž zřizovatelem je
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích. Domov vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Statutárním zástupcem organizace je ředitel Domova. Naše adresa je Budislav
1, 392 01 Soběslav, IČ 75011221.
Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Při své činnosti respektuje práva a
lidskou důstojnost každého uživatele. Všichni zaměstnanci jsou povinni se řídit
platnými předpisy a dodržováním etického kodexu zaměstnanců Domova.
K naší činnosti jsme získali registraci o sociálních službách.
Domov pro seniory Budislav se skládá ze dvou objektů pro uživatele.
Jeden je umístěn v obci Budislav a druhý (ve vzdálenosti tři kilometry) v obci
Tučapy. Na webových stránkách www.domovbudislav.cz mohou budoucí
zájemci o sociální služby získat mnoho cenných rad a informací.

3. Charakteristika činnosti
Základním posláním Domova je poskytovat péči především osobám, které
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které
již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné uspokojení svých základních
potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo
ambulantními sociálními službami.
Domov je zřízen pro poskytování pobytových služeb osobám, které dosáhly
věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou posouzeny jako
osoby plně invalidní. Do zařízení nemohou být přijati občané, jejichž zdravotní
stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, uživatelé
návykových látek / závislost na alkohol, drogy, apod./ Dále osoby, jejichž chování
by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
Domov poskytuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů dle § 35, dále poskytuje služby sociální
péče dle § 38, konkrétně definované v § 49 zákona č. 108/2006 Sb.. Domov je
také povinen zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 téhož zákona.
4. Sociální péče
Celková kapacita Domova od 1.1.2013 byla stanovena zřizovatelem na 111
uživatelů. Objekt v Budislavi má kapacitu 56 lůžek a objekt v Tučapech má
kapacitu 55 lůžek.
Věková struktura uživatelů Domova a stupeň závislosti (k 31.12.2013)
Stupeň
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Celkový počet pokojů je 34 a ke všem je bezbariérový přístup. Všechny
jsou vybaveny moderními lůžky, nábytkem, televizí a všude tam, kde si to
uživatelé přáli i ledničkou.

5. Zdravotní péče
Na obou pracovištích je zabezpečena nepřetržitá zdravotní péče o
uživatele, kterou zabezpečují registrované zdravotní sestry, proškolený
ošetřující personál a dvakrát týdně v dopoledních hodinách i příslušný lékař
s atestací.
6. Hospodaření organizace
V roce 2013 jsme dokázali nakládat s finančními prostředky v souladu se
schváleným plánem. Rok 2013 jsme zakončili ve zlepšeném hospodářském
výsledku 66.000,- Kč. V příloze je uveden přehled o plánu Domova na rok 2013
a jeho skutečné čerpání. Je z ní zřejmé, že Domov dokázal účelně vynakládat
veřejné prostředky a dobře s nimi hospodařit.
Domov hospodařil s těmito fondy:
název fondu
odměn
FKSP
rezervní
investiční

číslo
účtu
411
412
413
414
416

+

stav k 1.1.2013

stav k 31.12.2013

51.211,-- Kč
11.075,80 Kč
554.203,23 Kč

51.211,-- Kč
32.017,80 Kč
533.191,99 Kč

3.631.135,39 Kč

4.062.958,96 Kč

7. Kontroly v organizaci
externí
- Krajská hygienická stanice (stravovací provoz a manipulace s nebezpečnými
odpady) – obě pracoviště;
- Krajská hygienická stanice (povinné očkování uživatelů dle vyhlášky MZ ) –
obě pracoviště;
- Správa sociálního zabezpečení (ELDP, nemocenské dávky a příslušné
odvody);
- Krajská hygienická stanice (stravovací provoz – hygiena při práci – obě
pracoviště;
- Krajská hygienická stanice (plnění požadavků stanovených Nařízením ES
č.852/2004, Nařízením ES č. 178/2002 a Zákonem č. 258/2000 Sb.;
- Finanční úřad Tábor (skutečnosti, pro případné stanovení obvodu za porušení
rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu /MPSV/);

vnitřní
V Domově byl v průběhu celého roku uplatňován vnitřní kontrolní
systém, který je zaveden na konkrétní situace a podmínky. Všichni zaměstnanci
Domova jsou seznámeni se svými právy i povinnostmi vyplývající z platného
zákoníku práce a s vnitřními právními předpisy. Při své činnosti jsou
zaměstnanci povinni dodržovat etický kodex zaměstnanců Domova.
V průběhu řídících kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Účetní činnost našeho Domova prověřila i nezávislá auditorská firma. Na
základě provedeného auditu vydala dne 7. Února 2014 tento výrok:
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů,
výnosů a efektivního použití neinvestičních dotace z MPSV ČR
v souladu s českými účetními předpisy a metodikou MPSV ČR pro
poskytování dotací pro rok 2013 bez výhrad.
8. Ostatní
Domov připravil v roce 2013 spoustu akcí pro uživatele na praco- vištích
v Budislavi (B) a v Tučapech(T). Společné akce jsou označeny (S). Naši
uživatelé se zúčastnili také akcí a soutěží, které pořádaly domovy pro seniory
v regionu a v kraji Vysočina.
4.2. Vystoupení pana Šedivého s písničkami Karla Hašlera (S);
12.2. Masopustní odpoledne – masky, harmonika a voňavé koblihy(B);
12.2. Valentýnská kavárna se spoustou her (T);
8.3. Oslava MDŽ květinou, zpěvem a recitací na jídelně Domova (B);
30.3. Společné vítání jara s pěknými písničkami, dobrou náladou a návštěvy
koledníků na jednotlivých pokojích (S);
10.4. "Budislavská perla" (5. ročník) - vědomostní soutěž ke dni vzdělanosti
(7.dubna). Uživatelé ze spřátelených Domovů dorazili „bojově naladěni“, akci
provázela vynikající a soutěživá atmosféra (S);
19.4. Jarní ples v Proseči u Pošné (S);
21.4. Módní přehlídka spojená s čarodějnickou kavárnou (T);

25.4. Slet čarodějnic v Senior domu v Soběslavi (S);

15.5. Den matek – vystoupení dětí ze ZŠ Deštná, posezení s harmonikou (S);
27.5. Předání ceny pro paní Tíkalovou od spol. Dentimed za 3. Místo v soutěži
„Zobrazte logo společnosti“ (B);
11.6. Vystoupení dětí z MŠ Tučapy na nádvoří (T);
12.6. Účast na 14. ročníku Pacovských her v Pacově (S);
20.6. Soutěžní klání v kuželkách a petanque v G-centru v Táboře (S);
21.6. AKADEMIE - vystoupení dětí ze ZŠ z Choustníka (B);
27.6. Přivítání léta nádvoří domovů, hraní kuželek, opékání vuřtů (B i T);
17.7. Budihry – soutěž o putovní pohár v Budíškovicích (S);
20.7. – 21.7. Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav (S);
17.8. Koncert skupiny HAMAVE – AVE MARIA v kostele Nanebevzetí panny
Marie v Budislavi (B);
18.8. Budislavská pouť (B);
5.9. Zúčastnili jsme se 14. Ročníku soutěže „Prosečkiády“ v Proseči (S);
12.9. Obě nádvoří provonělo grilované maso, které jsme pekli na rozloučení
s létem (B i T);
17.10. Zúčastnili jsme se soutěže SuperStar v Soběslavi (S);
19.11. Byli jsme na kvalifikačním turnaji v Iboccii v Arpidě České Budějo-vice
a kvalifikovali se do II.ligy (T)
3.12. Navštívili nás barborky s přáním krásných vánoc (S);
5.12. Mikulášská nadílka (S);
8.12. Výroba vánočních dekorací (S);
9.12. Předvánoční čas nám zpříjemnili děti ze Základní školy v Choustníku
(B) a mateřské školky v Tučapech (T);
19.12. Slavnostní vánoční oběd a zpěv koled v podání zaměstnanců (B).

V průběhu celého roku (zpravidla jednou týdně) jsme pořádali na obou
pracovištích oslavy narozenin uživatelů. 2x měsíčně byla v Domova
uskutečněna bohoslužba (T). Každý týden byla zájemcům z řad uživatelů
dávána možnost se zúčastnit skupinového cvičení, hraní společenských her,
procvičování paměti a kinokavárny.
9. Závěr
V této zprávě jste se mohli seznámit s chodem našeho Domova v roce
2013, s rozsahem péče, s hospodářskými výsledky a s celou řadou dalších
informací, o kterých jsem přesvědčen, že by mohly být pro Vás zajímavé.
Pro udržení kvalitní péče o uživatele v příjemném prostředí jsme v roce
2013 na obou pracovištích vymalovali chodby a společenské místnosti.
Investiční akce jsme v loňském roce žádné neuskutečnili, přesto se nám daří i
nadále udržovat na obou pracovištích moderní vzhled a zázemí.
V Domově pracují vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kterým bylo
umožněno neustále se vhodně vzdělávat. Vhodnou motivací pro jejich
každodenní činnost došlo ke stabilizaci personálu. V roce 2013 nebylo
zaznamenáno ani jedno ukončení pracovního poměru (s výjimkou odchodů do
starobního důchodu). Ve výše uvedeném roce jsme nemuseli řešit žádnou
stížnost od uživatelů na poskytované služby Domova, ani z řad zaměstnanců či
veřejnosti na činnost Domova.
Moje poděkování patří všem zaměstnancům za profesionálně a kvalitně
odvedenou práci, jejich trpělivost a obětavost. Uživatelům za jejich důvěru a
spolupráci při hledání dalších podnětů na zlepšování našich služeb (a jejich
rodinným příslušníkům za slova chvály), všem veřejným institucím, které nám
umožnily bezproblémové zajištění chodu Domova v průběhu celého roku.
V následujících letech i nadále zůstává naší jednoznačnou prioritou udržení
a zvýšení již vybudované kvality poskytovaných sociálních služeb tak,
abychom naplnili náš cíl – zajištění důstojného života našich uživatelů.
10. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, má
Domov pro seniory Budislav uloženo, jako povinný subjekt, zveřejnit výroční
zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování
informací.

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti: 0/0.
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.
3. 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: 0.
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence: 0.
5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobuje jejich vyřízení: 0.
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: nejsou.
V číselném vyjádření nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem
nenaplňují definici podle zákona č. 106/1999 Sb., mezi které patří:
a) dotazy novinářů, které jsou řešeny v návaznosti na aktuální tématiku;
b) informace telefonicky vyřizované jednotlivými pracovníky organizace;
c) poskytování informačních materiálů o organizaci.
Výroční zpráva je předkládána zřizovateli a její úplný text je k dispozici
na webových stránkách Domova www.domovbudislav.cz .
11. Příloha
V příloze je uvedena tabulka, která přehledně ukazuje schválený plán roku
2013 a skutečnost jeho plnění.

V Budislavi 17.4.2014

Jiří Eibl
ředitel Domova pro seniory Budislav

Příloha k výroční zprávě za rok 2013
Název organizace: Domov pro seniory Budislav
v tis. Kč
IČO:
75011221
řádek

Ukazatel

plán na
rok 2013

v tis. Kč

v%

skutečnost
roku 2013

Index
plán/skut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
OON
Sociál.a zdravot. pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady

32.302
1.304
3.400
2.700
1.120
10
995
16.000
15.800
200
5.500
360
20
50
773
0
70

32.443
2.020
3.808
2.945
612
3
991
15.539
15.539
197
5.289
156
197
4
618
0
64

100,4
155
112
109
54,6
28
99,6
98
98
98,5
96
43
984
8
80
0
91

18
19
20
20a
20b
21
22
23
24
25

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Dotace ze SR od MPSV
Očekávané příjmy
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Ostatní výnosy - použití fondů

32.302
0
22.997
8.640
0
30
0
0
0
0

32.509
0
23.148
8.640
0
9
0
0
0
0

100,6
0
100,7
100
0
30,6
0
0
0
0

26

Příspěvek na provoz
Hospodářský výsledek po
zdanění

635

635

27

66

100

