Domov pro seniory Budislav
příspěvková organizace, Budislav č. 1, 392 01 Soběslav
IČ 75011221
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2010

1.

Úvodní slovo ředitele organizace

Vážení a milí,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informoval o
dění naší organizace v roce 2010.
I rok 2010 byl v celé sociální sféře předznamenán velkými finančními úsporami.
Náš Domov pro seniory Budislav /dále jen Domov/ přijal začátkem roku,
vycházejíce ze zkušenosti z minulých let, určitá opatření spočívající v šetření
veřejných prostředků, která však neměla vliv na kvalitu poskytovaných
služeb. Dobrým hospodařením a dodržováním vnitřních kontrolních mechanismů,
se nám podařilo poskytovat naše služby v souladu s uzavřenými smlouvami při
dodržování standardů kvality.
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 / dále jen Domov / 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. Adresa Domova 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.

Domov pro seniory Budislav se skládá ze dvou objektů pro uživatele. Jeden
je umístěn v obci Budislav a druhý 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 však 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.

4.

Sociální péče

Celková kapacita Domova k 31.12.2010 byla 115 uživatelů. Objekt v Budislavi
má kapacitu 60 lůžek a objekt v Tučapech má kapacitu 55 lůžek.
Věková struktura uživatelů Domova a stupeň závislosti (k 31.12.2010)
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Celkový počet pokojů je 34 a ke všem je bezbariérový přístup. Všechny jsou
vybaveny moderními lůžky, nábytkem a televizí.

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

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 Domova činil 146.479,57 Kč.
V příloze je uveden přehled o plánu Domova na rok 2010 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:

peněžní fondy Domova

7.

číslo účtu

stav na poč. roku 2010 stav na konci roku 2010

odměn

411

51.211,-- Kč

51.211,-- Kč

FKSP

412

21.650,80 Kč

54.208,80 Kč

rezervní (tvořen
ze zlepšeného HS)

413

0,-- Kč

6.550,95 Kč

rezervní

414

112.108,93 Kč

116.108,93 Kč

investiční

416

3.165.182,49 Kč

3.733.282,09 Kč

Kontroly v organizaci
V roce 2010 byly v Domově provedeny tyto kontroly:
externí

Krajská hygienická stanice (stravovací provoz a manipulace s nebezpečnými
odpady) – obě pracoviště;
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (odvody zdravotního pojištění za
zaměstnance Domova);

Správa sociálního zabezpečení (ELDP, nemocenské dávky a příslušné
odvody);
Krajská hygienická stanice (stravovací provoz – hygiena při práci – obě
pracoviště;
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (komplexní požární kontrola
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně – pracoviště
Tučapy.
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (vykazování zdravotní péče – pracoviště
Budislav);
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/).
Kontroly skončily s výsledkem bez závad. Ze všech kontrol
pro vedení Domova nevzešly žádné finanční sankce.
vnitřní
Uvnitř Domova 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.
8.

Ostatní

Domov připravil v roce 2010 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.
22.1. Jsme byli na plese v Telči (T).
12.2. Naše duše přijel potěšit pan Šedivý, který zazpíval písníčky Karla
(S).
6.3. Oslava MDŽ zpěvem a recitací na jídelně Domova (T).
25.3. Společné vítání jara s pěknými písničkami a dobrou náladou (S).

Hašlera

7.4. Jsme uspořádali "Budislavskou perlu" (2. ročník) vědomostní soutěž ke dni
vědomosti (7.4.). Uživatelé ze spřátelených Domovů dorazili v hojném počtu a akci
provázela vynikající atmosféra (S).
16.4. Jarní ples v Pošné v „Lékárně“ (S).
28.4. Čarodějnický rej v Senior domu Soběslavi „postihl“ i naše uživatele (T).
6.5. Byli jsme na koncertu skupiny Babouci (T).
20.5. Přijeli žáci ze Základní školy v Choustníku, kteří pro nás měli jako tradičně
připraveno krásné pásmo ke svátku maminek (S).
22.5. Své vystoupení ke svátku matek ukázali děti z MŠ z Tučap (T).
10.6. Hry seniorů v Pacově (S).
16.6. Jsme se zúčastnili sportovního dopoledne, tentokrát v G centru v Táboře,
kde jsme si zahráli kuželky a petanque (S).
19.6. Na nádvoří jsme se zaposlouchali do Dechulky Oldy Hliňáka (T).
7.7. Opékání vuřtů na nádvoří Domova (B).
8.7. Grilování masa na nádvoří – posezení s písničkou (T)
16. 7. Sportovní klání v Budíškovicích (S).
18. 7. Vyrazili jsme na festival dechových hudeb Kubešova Soběslav. Líbilo se
nám, takže jsme tradičně odjížděli až po půlnoci (S).
30.7. Turnaj v Člověče, nezlob se v jídelně Domova (B).
8.8. Uživatelé se jeli podívat na Červenou Lhotu (B).
31.8. Ukončení léta s grilováním a harmonikou (T).
8.9. Provonělo nádvoří grilované maso, které jsme pekli na rozloučení s létem (B).
16.9. Navštívili jsme ÚSP Těchobuz, kde se naše uživatelka sešla po několika
letech se svým synem (T).
5.10. Byli jsme na exkurzi v SOÚ Soběslavi (T).
7.10. Zúčastnili jsme se prosečkiády v Proseči (T).
5.11. Zazpívali jsme si na Seniorské Superstar v Domově v Soběslavi (B).
19.11. Večer s cimbálem vystoupil Jožka Černý (T).

26.11. Zahájení plesové sezony Čertovským plesem v Budislavi (S).
1.12. Kouzelnické představení pana Marka a jeho půvabné asistentky (B).
4.12. Mikulášská nadílka (S).
8.12. Výroba voňavých srdíček a vánoční dekorace (S).
13.12. Přijela se svým vystoupením Chasa mladá (S).
16.12. Předvánoční čas nám zpříjemnili děti ze Základní školy v Choustníku a
Mateřské školky v Tučapech (S).
V průběhu celého roku (zpravidla jednou týdně) jsme pořádali na obou
pracovištích oslavy narozenin uživatelů. Pravidelně 2x měsíčně byla prováděna
částečná felinoterapie a canisterapie za pomoci koček Meluzíny a Adriana a psa
Teddyho.

9.

Závěr

V této zprávě jste se mohli seznámit s chodem našeho Domova v roce 2010,
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 2010
na obou pracovištích malovali pokoje, chodby a společenské místnosti, na
pracoviště v Tučapech jsme na chodbách k pokojím opravily rozvody vody a
instalovali nová umyvadla a vodovodní baterie. V rámci schválené investiční akce
se nám podařilo natřít zámeckou střechu na pracovišti v Tučapech, které tak i díky
nové fasádě z roku 2009 dostalo moderní vzhled. Na pracovišti v Budislavě jsme
dokončili rozsáhlou opravu zastaralých elektrických rozvodů a signalizačního
zařízení, na obou pracovištích jsme bez problémů zvládli přechod na digitální
vysílání televize.
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 2010 bylo zaznamenáno jedno ukončení
pracovního poměru (s výjimkou odchodů do starobního důchodu nebo odchodů ve
zkušební době). Ve výše uvedeném roce jsme nemuseli řešit žádnou stížnost od
uživatelů na poskytované služby Domova.
Účetní činnost našeho Domova prověřila i nezávislá auditorská firma s výrokem
bez závad.
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, všem veřejným

institucím, které nám umožnily bezproblémové zajištění chodu Domova v průběhu
celého roku.
V následujících letech i nadále zůstává naší jednoznačnou prioritou pokračující
zkvalitňování 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.
V roce 2010 nebyly vzneseny veřejností požadavky na informace dle výše
uvedeného zákona.
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
2010 a skutečnost jeho plnění.

V Budislavi 14.5.2011

Jiří Eibl
ředitel Domova pro seniory Budislav

Příloha

v tis.kč
řádek

Ukazatel

schválený
plán roku
2010

Skutečnost
roku 2010

1

NÁKLADY

33 830,00

33 747,00

2

Spotřeba materiálu

3 300,00

1 881,16

3

Spotřeba potravin

3 000,00

3 085,13

4

Spotřeba energie

2 222,22

2 413,10

5

Opravy a udržování

1 500,00

2 321,23

6

cestovné

10,00

7,66

7

Ostatní služby

1 000,00

986,22

8

Mzdové náklady

15 600,00

15 856,30

9

v tom:platy zaměstnanců

15 500,00

10

OON

100,00

11

Sociální a zdravotní
pojištění

5 500,00

5 347,03

12

Zákonné sociální náklady

370,00

430,02

13

Daně a poplatky

0,00

0,46

14

Finanční náklady

50,00

0,00

15

Odpisy dlouhodobého
majetku

1 077,78

1 191,75

16

Daň z příjmů

200,00

181,69

17

Ostatní náklady

0,00

45,25

33 830,00

33 893,10

18

VÝNOSY

19

Výnosy z prodeje vlastních 0,00
výrobků

0,00

20

Výnosy z prodeje služeb

23 000,00

23 236,36

21

Výnosy z pronájmu

0,00

0,00

22

Finanční výnosy úroky

25,00

28,09

23

Výnosy z prodeje
dlouhodobého majetku

0,00

0,00

24

Výnosy z prodeje materiálu 0,00

0,00

25

Ostatní výnosy použití
fondů

623,65

800,00

25

Příspěvek na provoz od zřizovatele

0,00

0,00

27

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

10 005,00

10 005,00

28

Hospodářský výsledek po zdanění

0,00

146,10

29

Doplňkové údaje:

30

Dotace na
investice

0,00

0,00

31

Použití investičního fondu

800,00

623,65

32

Použití rezervního fondu

0,00

0,00

33

Použití fondu odměn

61,00

0,00

34

Průměrný evid. počet zaměstnanců

66,00

66,00

35

Průměrný měsíční plat v Kč

19 571

19 994

