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

Výroční zpráva za rok 2017

Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Obsah
1.

Úvodní slovo ředitele organizace ........................................................................................ 2

2.

Základní údaje ..................................................................................................................... 3

3.

Kontakty .............................................................................................................................. 4

4.

Charakteristika činnosti ...................................................................................................... 5

5.

Sociální péče ....................................................................................................................... 6
5.1.

Statistické údaje 2017 .................................................................................................. 7

5.2.

Další statistické údaje .................................................................................................. 7

5.3.

Příspěvek na péči ......................................................................................................... 9

6.

Přehled kulturních akcí v roce 2017 ................................................................................. 11

7.

Zdravotní péče .................................................................................................................. 14
7.1.

Ošetřovatelská péče ................................................................................................... 14

7.2.

Lékařská péče ............................................................................................................ 15

7.3.

Rehabilitační péče ...................................................................................................... 15

Hospodaření organizace .................................................................................................... 16

8.

8.1.

Fond odměn a Rezervní fond..................................................................................... 18

8.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb .......................................................................... 18

8.3.

Fond reprodukce majetku, fond investic ................................................................... 18

8.4.

Inventarizace majetku ................................................................................................ 19

Zaměstnanci organizace .................................................................................................... 20

9.

Vzdělávání zaměstnanců ........................................................................................... 21

9.1.
10.

Kontroly v organizaci .................................................................................................... 22

10.1.

Vnitřní kontroly ..................................................................................................... 22

10.2.

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány .................................................... 22

11.

Závěr.............................................................................................................................. 23

12.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací .......................................... 24

13.

Fotografie 2017 ............................................................................................................. 25

14.

Přílohy ........................................................................................................................... 30

15.

Seznam tabulek ............................................................................................................. 32

16.

Seznam grafů ................................................................................................................. 32

17.

Seznam fotografií .......................................................................................................... 32

18.

Seznam příloh ................................................................................................................ 32

1

1. Úvodní slovo ředitele organizace
Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informovala o dění
v Domově pro seniory Budislav za uplynulý rok 2017.
V závěru tohoto dokumentu se zmíním o provedených akcích roku 2017 a seznámím
Vás s plány na další období.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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2. Základní údaje
Název: Domov pro seniory Budislav
Adresa: Budislav 1, 392 01 Soběslav
IČ: 75011221
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 3075414359/0800
Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné
moci
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Právní forma: Příspěvková organizace
Web: www.domovbudislav.cz
Organizace je od 1. 1. 2003 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 382.

3

3. Kontakty
Ředitelka
Telefon: 381 594 710
Mobil: 775 246 104
Email: reditel@domovbudislav.cz
Vrchní sestra
Telefon: 381 594 710
Email: vrchnisestra.budislav@domovbudislav.cz
Ekonomický úsek
Telefon: 381 594 162
Email: ekonom@domovbudislav.cz

Sociální úsek
Telefon: 381 594 710
Email: soc.prac.budislav@domovbudislav.cz
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4. Charakteristika činnosti
Domov pro seniory Budislav je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem
poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném
znění. Domov pro seniory je určen seniorům starším 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost
a kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou
trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny, terénní či ambulantní
sociální služby.
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5. Sociální péče
Dlouhodobým cílem Domova pro seniory Budislav v oblasti péče o klienty
je poskytování kvalitních a odborných služeb, které jsou poskytovány kvalifikovaným
personálem. Je nanejvýš nutné reagovat na měnící se životní situace i potřeby klientů,
abychom v co největší míře zachovali jejich důstojný život a dokonale zajišťovali jejich
individuální potřeby.
Jednou z náplně práce sociální pracovnice je vedení jednání se zájemcem o službu,
přijímání žádostí o poskytování sociální služby. Následně je žadatel písemně vyrozuměn
o přijetí či nepřijetí žádosti do evidence zájemců o poskytování sociální služby. Je-li žádost
z adekvátních důvodů zamítnuta, je zde uveden důvod na základě, kterého bylo takto
rozhodnuto a doporučení na jakou instituci je možné se dále obrátit. Sociální pracovnice vede
kompletní sociální agendu po celou dobu pobytu uživatele v zařízení.
Domov pro seniory Budislav poskytuje svým uživatelům aktivizační činnosti
a programy, cílené na jejich zájmy a dovednosti. Aktivizační činnosti jsou realizovány
s ohledem na zdravotní stav a individuální potřeby uživatelů. Aktivity jsou zaměřeny
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, kognitivních schopností a podpory pozitivního duševního
a psychického stavu uživatelů.
Sociální pracovnice společně s aktivizační pracovnicí připravují pro uživatele
na každý měsíc pestrý program aktivizačních činností v podobě odpočinku, zábavy nebo
pracovní činnosti.
S uživateli jsou realizovány pravidelné aktivity, například kavárna s diskuzí
na vybrané téma, kde se věnujeme především reminiscenci, vzpomínáme na významné
události života uživatelů. Mezi další pravidelné aktivity patří společné oslavy narozenin
a skupinové cvičení. V domově několikrát ročně vystupují s připraveným pásmem děti ze
Základní a Mateřské školy. V rámci ručních a výtvarných prací uživatelé vyrábějí například:
košíky z pedigu, tkané sedáky, polštářky a další výrobky z látek.
Uživatelé měli v roce 2017 možnost účastnit se jednorázových kulturních akcí
pořádaných v Domově pro seniory Budislav, např. grilování, masopustního reje či hudebního
vystoupení pana Karla Šedivého s písněmi Karla Hašlera. Bylo uskutečněno několik výletů
mimo domov, navštívili jsme poutní místo Klokoty v Táboře, klášter Zlatá Koruna, zámek
Červená Lhota, Blatské muzeum – Smrčkův dům v Soběslavi a další zajímavá místa v okolí.
Každý měsíc je možnost účastnit se bohoslužby v místním kostele. Tradičně jsme v rámci
Mezinárodního festivalu dechové hudby Kubešova Soběslav, zavítali do nedalekých Tučap na
vystoupení několika kapel.
Již poněkolikáté se uživatelé zúčastnili turnajů integrované iBoccii v Českých
Budějovicích, kde zúročili své dovednosti získané v předchozích letech.
Domov pro seniory Budislav zajišťuje pravidelné služby pro své uživatele, jako jsou
kadeřnice, pedikúra a drobné nákupy. Uživatelům a jejich návštěvám je nepřetržitě přístupná
společenská místnost v prvním patře Domova pro seniory Budislav.

6

5.1.

Statistické údaje 2017

Tabulka č. 1 Statistika z roku 2017
Statistické údaje
Kapacita zařízení (lůžka)
Počet uživatelů k 31. 12. 2017
Přijatí uživatelé
Odešlí uživatelé
Zemřelí uživatelé
Počet uživatelů k 31. 12. 2017
z toho: mužů
žen
Celoroční pobyt k 31. 12. 2017
Uživatelů ve věku 27 až 65 let
66 až 75 let
76 až 85 let
nad 85 let
Uživatelé - trvale upoutáni na lůžko
- mobilní za pomoci druhé osoby
Průměrný počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Počet uživatelů se sníženou úhradou
Počet rodin s uzavřenou smlouvou o spoluúčasti

Domov pro seniory
42
42
0
0
12
42
9
33
42
3
4
14
21
17
10
42
83
16
0

5.2. Další statistické údaje
Průměrná obložnost: 100 %
Věkové rozpětí uživatelů: 60 - 100 let
Počet evidovaných žádostí: 58
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Graf č. 1 Skladba uživatelů podle pohlaví k 31. 12. 2017
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Graf č. 2 Skladba uživatelů dle věku k 31. 12. 2017
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nad 85 let

5.3. Příspěvek na péči
Z níže uvedené Tabulky č. 2 je zřejmé, že pouze jeden uživatel nemá dosud přiznaný
žádný stupeň příspěvku na péči. V největší míře je zastoupen III. a IV. stupeň příspěvku
na péči, kdy uživatelé potřebují velkou míru podpory a dopomoci.

Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči
Stupeň

Celkem Domov pro
seniory Budislav

žádný stupeň

1

I.

5

II.

10

III.

13

IV.

13

Graf č. 3 Příspěvek na péči

Žádný stupeň

2%

I (lehká závislost)

12%

31%

24%

II (středně těžká
závislost)
III (těžká závislost)

31%

IV (úplná závislost)

Přijatá částka za příspěvek na péči v roce 2017 činila celkem 4.514.120,00 Kč.
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Úhrada za poskytování služeb
Úhrada za poskytování služeb je složena z úhrady za ubytování a úhrady za stravu.
Platby v roce 2017 činily 4.639.099,00 Kč.
Počet pokojů
Dvojlůžkových - 5
Vícelůžkových - 10
Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů
Pavilon A
Dvojlůžkový pokoj
Vícelůžkový pokoj

Ubytování

Celkem
Celkem
(za den)
(za měsíc)
160,00 Kč
310,00 Kč
9.300,00 Kč
160,00 Kč
300,00 Kč
9.000,00 Kč

Stravování
150,00 Kč
140,00 Kč
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6. Přehled kulturních akcí v roce 2017
Leden 2017
19. 1. Oslava narozenin
23. 1. Oslava narozenin
Únor 2017
6. 2.

Vzpomínky na Karla Hašlera

9. 2.

Sportovní utkání iBoccia v Českých Budějovicích

13. 2. Oslava narozenin
Březen 2017
10. 3. Návštěva dětí v MŠ Nerudova – Soběslav
13. 3. Masopustní rej – K posezení hrají a zpívají manželé Molíkovi ze Soběslavi
23. 3. Sportovní utkání iBoccia v Českých Budějovicích
28. 3. Bohoslužba v místním kostele

Duben 2017
3. 4.

Oslava narozenin

10. 4. Oslava narozenin
11. 4. Malování a zdobení velikonočních vajíček
12. 4. Pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí
19. 4. Oslava jara – vystoupení dětí ze ZŠ Deštná
25. 4. Bohoslužba v místním kostele
27. 4. Sportovní utkání iBoccia v Českých Budějovicích
Květen 2017
3. 5.

Slet čarodějnic – posezení na nádvoří a opékání klobás

10. 5. Oslava jara – vystoupení dětí ze ZŠ Deštná
11. 5. Oslava narozenin
15. 5. Oslava narozenin
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16. 5. Výlet – klášter Zlatá Koruna
30. 5. Bohoslužba v místním kostele
Červen 2017
7. 6.

Vítání léta, grilování na nádvoří – k poslechu hraje p. Jiří Bendl

13. 6. G – centrum Tábor, soutěž v kuželkách a Petangue
14. 6. Vystoupení dětí ze ŽS Choustník
16. 6. Návštěva dětí z MŠ Nerudova – Soběslav
19. 6. Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Sezimovo Ústí
21. 6. Výlet do Tábora – Poutní kostel v Klokotech
27. 6. Bohoslužba v místním kostele
Červenec 2017
13. 7. Výlet na trh v Soběslavi
15. 7. Dechový festival Kubešova Soběslav
18. 7. Bohoslužba v místním kostele
20. 7. Výlet do Soběslavi – Muzeum Smrčkův dům

Srpen 2017
15. 8. Bohoslužba v místním kostele
18. 8. Oslava svátku Helena – k poslechu hraje p. Kopáček
22. 8. Letní grilování
30. 8. Výlet na zříceninu hradu Choustník
Září 2017
7. 9.

Prosečkiáda 2017 – 18. ročník sportovní soutěže – Domov pro seniory Proseč u Pošné

12. 9. Bohoslužba v místním kostele
14. 9. Kinokavárna
20. 9. Loučení s létem a grilování
21. 9. Návštěva divadla v Táboře – představení Terezínské zvony
Říjen 2017
6. 10. Výlet na poutní místo Lomec u Netolic
10. 10. Bohoslužba v místním kostele
12

11. 10. Sportovní utkání iBoccia v Českých Budějovicích
19. 10. Kinokavárna
21. 10. Návštěva divadla v Táboře – představení Gazdina roba

Listopad 2017
2. 11. Tvořivá dílna – výroba dušičkových věnců
7. 11. Bohoslužba v místním kostele
13. 11. Tvořivá dílna – zdobení venkovních truhlíků
14. 11. Arteterapie na podzimní téma
16. 11. Kinokavárna
21. 11. Tvořivá dílna – příprava na advent
22. 11. Sportovní utkání iBoccia v Českých Budějovicích
24. 11. Pacovský ples seniorů
28. 11. Návštěva divadla v Táboře – představení Romance pro křídlovku

Prosinec 2017
5. 12. Mikulášská nadílka
6. 12. Pečení vánočních perníčků společně s dětmi ze ZŠ Deštná
8. 12. Návštěva divadla v Táboře – představení Betlémský příběh
11. 12. Výlet do vánočního Jindřichova Hradce
12. 12. Bohoslužba v místním kostele
14. 12. Kavárna U dobré pohody – posezení u kávy
19. 12. Kinokavárna
20. 12. Vánoční akademie ZŠ Choustník
21. 12. Sváteční vánoční oběd
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7. Zdravotní péče
Oblast zdravotní, respektive ošetřovatelské péče, je zajištěna zdravotními pracovníky
dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a pracovníky přímé
obslužné péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Mezi nelékařské zdravotní
pracovníky patří v Domově pro seniory Budislav všeobecné sestry. Díky zajištění
ošetřovatelské péče ze strany všeobecných sester je umožněno vykazovat ošetřovatelské
výkony zdravotním pojišťovnám a požadovat za ně úhradu (viz Tabulka č. 4), ve které je
vykazována roční skutečnost před regulací pojišťovnou dle platného úhradového dodatku pro
rok 2017.
Tabulka č. 4 Vykázaná péče a úhrady od zdravotních pojišťoven za rok 2017

Body

Úhrady ZP
(Kč)

Všeobecná ZP

353 092

360.153,83

Vojenská ZP

2 362

2. 409,24

Česká průmyslová ZP

281 601

287.233,01

ZP Ministerstva
vnitra

65 169

66.472,38

Součet:

702 224

716.268,47

Zdravotní pojišťovna

7.1. Ošetřovatelská péče
Domov pro seniory Budislav zajišťoval v roce 2017 uživatelům ošetřovatelskou péči
odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Tato péče byla poskytována v nepřetržitém provozu
včetně sobot a nedělí.
Všeobecnými sestrami byla zajišťována základní a specializovaná ošetřovatelská péče
preventivní, diagnostická, léčebná, neodkladná i dispenzární. Tato péče byla dále doplňována
činnostmi pracovníků přímé obslužné péče.
Výkony ošetřujícího personálu, které jsou indikovány lékařem, byly hrazeny
ze zdravotního pojištění uživatelů. Domov pro seniory Budislav má uzavřenou smlouvu
o poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče s pěti zdravotními pojišťovnami, ale v roce
2017 byla péče vykazována pouze čtyřem z nich (viz Tabulka č. 4).
Ošetřovatelská péče byla v roce 2017 poskytována v souladu s Ošetřovatelskými
standardy, které byly průběžně aktualizovány podle nejnovějších poznatků. V této souvislosti
probíhalo také další nutné vzdělávání zaměstnanců.
Ze strany ošetřujícího personálu se společně se sociálními pracovníky dlouhodobě
snažíme o individuální přístup k uživatelům a vytváření příjemného prostředí. Vítáme
návštěvy rodinných příslušníků a přátel našich uživatelů i jejich zapojení do ošetřovatelského
procesu.
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7.2. Lékařská péče
V Domově pro seniory Budislav v roce 2017 ordinoval 1x týdně praktický lékař,
u kterého se mohli uživatelé zaregistrovat. Jestliže se uživatel rozhodl zůstat u svého
praktického lékaře, bylo jeho přání respektováno a veškerá lékařská péče byla potom zajištěna
tímto lékařem.
Z lékařů specialistů dochází do Domova pro seniory Budislav dlouhodobě 1x měsíčně
psychiatr. K ostatním specialistům je uživatelům zajišťována doprava s doprovodem.

7.3. Rehabilitační péče
Rehabilitační péče byla v Domově pro seniory Budislav v roce 2017 zajišťována
všeobecnými sestrami, pracovníky přímé obslužné péče a event. zaměstnancem zajišťujícím
činnosti ergoterapie. Rehabilitační činnost všeobecných sester byla prováděna vždy
dle indikace lékaře.
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8. Hospodaření organizace
V roce 2017 hospodařila organizace Domov pro seniory Budislav se ztrátou ve výši
327.393,77 Kč.
Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními, investičními a odpisovými plány,
které schvaluje Rada Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů činila 18.207.351,71 Kč, jejich čerpání je ve výši 100,15 %
plánovaných.
Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč

Plánované náklady celkem

18.179.530,00

Skutečné náklady celkem

18.207.351,71

Spotřeba materiálu

575.971,57

Spotřeba potravin

1.548.331,45

Spotřeba energie

1.098.460,26

Opravy a udržování

147.200,00

Cestovné

3.385,00

Náklady na reprezentaci

447,00

Ostatní služby

749.667,92

Mzdové náklady

9.980.408,00

Zákonné sociální pojištění

3.353.010,00

Jiné sociální pojištění

41.757,00

Zákonné sociální pojištění

281.740,59

Daně a poplatky

2.156,00

Ostatní náklady

63.188,97

Odpisy DHM

287.526,00

Náklady z vyřazených pohledávek

11.931,00

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

62.170,95

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního
a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energie a služby.
Celková výše výnosů činila 17.879.957,94 Kč, jejich tvoření je ve výši 98,35 %
plánovaných.
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Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč

Plánované výnosy celkem

18.179.530,00

Skutečné výnosy celkem

17.879.957,94

Úhrady klientů za pobyt a stravu

4.639.099,00

Příspěvek na péči

4.514.120,00

Příjmy od zdravotních pojišťoven

615.813,93

Přeplatek vůči zdravotním pojišťovnám za r.

-376.922,60

2016
Stravování zaměstnanců

159.892,00

Stravování pro pečovatelskou službu a cizí

125.268,00

strávníky
Nájemné

48,00

Ostatní výnosy

39.374,00

Úroky

1.735,61

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele

2.887.530,00

Neinvestiční účelová dotace na podporu soc.

4.855.000,00

služeb
Neinvestiční účelová dotace na navýšení platů

419.000,00

Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu, dále
příspěvky na péči od Úřadu práce České republiky.
Dalším příjmem jsou výkony pro zdravotní pojišťovny za poskytovanou zdravotní
péči klientům. Za rok 2016 byl na základě finančního vypořádání předběžných úhrad
evidován přeplatek vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně a České průmyslové zdravotní
pojišťovně, tzn. celkové ponížení výnosů o 376.922,60 Kč, které významně ovlivnilo ztrátový
výsledek hospodaření.
Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna

265.331,05

Vojenská zdravotní pojišťovna

2.409,24

Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna

281.601,26

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

66.472,38

Přeplatek vůči Všeobecné ZP

-254.808,40

Přeplatek vůči České průmyslové

-122.114,20
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Významný vliv na hospodaření Domova pro seniory Budislav měl neinvestiční
příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů (navýšení oproti roku 2016
o 1.887.000,00 Kč), dále neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro
podporu poskytování sociálních služeb včetně dotace na navýšení platů a mezd (snížení oproti
roku 2016 o 310.300,00 Kč).
Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč

Stav

Stav

k 1. 1. 2017

k 31. 12. 2017

Ukazatel

Změna stavu

Fond odměn

51.211,00

51.211,00

0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

32.075,80

72.335,82

40.260,02

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

500.985,28

500.985,28

0,00

Rezervní fond z ostatních titulů

105.683,93

105.683,93

0,00

Fond reprodukce majetku, fond investic

3.119.955,96

3.407.481,96

287.526,00

Celkem

3.809.911,97

4.137.697,99

327.786,02

8.1. Fond odměn a Rezervní fond
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn a i rezervní fond se v průběhu roku
nenavýšil, ani nebyl použit.
8.2. Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem ve výši 2 %
z objemu mzdových prostředků, v částce 184.330,02 Kč. Z fondu byl čerpán příspěvek
na stravování zaměstnanců ve výši 61.670,00 Kč, dle směrnice byly poskytnuty peněžní dary
k životním jubileím zaměstnanců ve výši 12.000,00 Kč a příspěvek na kulturu, tělovýchovu
a sport ve výši 15.000,00 Kč a dále příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ve výši
55.400,00 Kč.
8.3. Fond reprodukce majetku, fond investic
Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy
hmotného dlouhodobého majetku ve výši 287.526,00 Kč. Dle plánu nebyly uskutečněny
žádné investiční akce.
Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky.
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8.4. Inventarizace majetku
Ke dni 31. 12. 2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků
organizace. Inventurou dohledaný majetek byl v lednu zaveden do majetkové evidence.
V roce 2017 byla odepsaná pohledávka ve výši 11.931,00 Kč. Dále evidujeme
pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 55.871,00 Kč vzniklé za úhradu pobytu, z nichž
pohledávka ve výši 51.091,00 Kč je již nevymahatelnou.
Tabulka č. 9 Rozvaha k 31. 12. 2017

tis. Kč
Aktiva celkem

16.283.40

Stálá aktiva

4.508,30

Dlouhodobý nehmotný majetek

76,50

Oprávky k dlouhodobému nehmotného

-76,50

majetku
Dlouhodobý hmotný majetek

30.995,60

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku

-26.487,30

Oběžná aktiva

11.775,10

Zásoby

218,20

Krátkodobé pohledávky

6.118,60

Krátkodobý finanční majetek

5.438,30

Pasiva celkem

16.283,40

Vlastní zdroje

8.738,60

Jmění účetní jednotky

4.928,30

Fondy účetní jednotky

4.137,70

Hospodářský výsledek

-327,40

Cizí zdroje

7.544,80

Krátkodobé závazky

7.544,80
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9. Zaměstnanci organizace
Tabulka č. 10 Personální zajištění služby

Pracovní pozice

Úvazek

Počet
zaměstnanců

Ředitel

1

1

Vrchní sestra

1

1

Všeobecná sestra

6

5,75

11

9,50

Uklízečka

4

4

Prádelnice

2

1,875

Údržbář

3

3

Vedoucí stravovacího provozu

1

1

Kuchařka

4

4

Účetní a skladová účetní

2

1,75

Sociální pracovník

1

1

1

1

37

34.875

Pracovnice přímé obslužné péče

Pracovník v soc. službách –
nepedagogická činnost
Celkem

Tabulka č. 11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2017
Věková struktura
zaměstnanců

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

%

%

%

do 20

0

0

0

0,00

0,00

0,00

od 21 do 30

0

3

3

0,00

8,10

8,10

od 31 do 40

0

5

5

0,00

13,50

13,50

od 41 do 50

1

10

11

2,70

27,10

29,80

od 51 do 60

0

13

13

0,00

35,10

35,10

61 a více

3

2

5

8,10

5,40

13,50

Celkem

4

33

37

10,80

89,20

100,00
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Průměrný měsíční plat

Kč

Celkové mzdové náklady činily

Kč 9.980.408,00

z toho:

21.109,40

pracovní smlouvy

Kč 9.162.196,00

dohody o provedení práce

Kč

63.980,00

dohody o pracovní činnosti

Kč

699.927,00

náhrady pracovní neschopnosti

Kč

54.305,00

Sociální a zdravotní pojištění

Kč

3.353.010,00

Zákonné pojištění zaměstnanců

Kč

41.757,00

Příděl do FKSP

Kč

184.330,02

Preventivní péče o zaměstnance

Kč

19.515,00

Vzdělávání zaměstnanců

Kč

54.155,00

Osobní ochranné pracovní prostředky

Kč

Navazující osobní náklady na zaměstnance

23.740,57

9.1. Vzdělávání zaměstnanců
Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2017
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Je zajišťováno
průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích konaných
v organizaci.
Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech,
vzdělávacích cyklech. Jako každý rok se uskutečnilo školení referentů, školení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a HACCP.

21

10. Kontroly v organizaci
10.1. Vnitřní kontroly
V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních
operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole a průběžné kontroly
na ostatních úsecích.
Cílem kontrol bylo pravidelné vyhodnocování činností zaměstnanců jednotlivých
úseků, kontrola kvality (strava, péče, úklid atd.) a efektivního vynakládání finančních
prostředků na jednotlivých úsecích organizace. Výsledky každé kontroly byly
projednávány, ke zjištěným nedostatkům byla přijímána nápravná opatření, nedostatky
byly ihned odstraněny.
10.2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
a) Okresní správa sociálního zabezpečení Tábor
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za období 02/2014 - 02/2017 provedená dne 22. 2. 2017.
Kontrolou byl zjištěn nedostatek v plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností
u zaměstnanců, ostatní zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.
b) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Kontrola na proočkovanost klientů proti pneumokokovým nákazám provedená
dne 31. 10. 2017.
Závady nebyly zjištěny.
c) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Kontrola osobní a provozní hygieny konaná dne 30. 11. 2017.
Nebyly zjištěny hygienické nedostatky.
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11. Závěr
Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly
v minulém roce a o plánech na letošní rok.
Neustále se snažíme zlepšovat prostředí pro pobyt uživatelů a to nejen obměnou
vybavení, ale hlavně kvalitní službou personálu. Dnes již k ošetřovatelské a zdravotní péči
neodmyslitelně patří práce aktivizační a sociální pracovnice. Některé zmiňované akce
a činnosti jsou zdokumentovány i ve foto příloze této výroční zprávy.
I nadále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, aby si mohli
vybírat podle svých zájmů.
V neposlední řadě je to i péče o zaměstnance a to ve smyslu jejich vzdělávání
a rozvoje, které usnadní a zkvalitní jejich práci.
Na úplný závěr chci poděkovat všem zaměstnancům za přispění ke kvalitě
poskytované služby a připojuji poděkování i všem dárcům a sponzorům.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domov pro
seniory Budislav jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnit Výroční zprávy
o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má
obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0/0;
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0;
c) 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;
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: 0;
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobuje
jejich vyřízení: 0;
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
- veřejnosti jsou poskytnuty informace o Domově pro seniory Budislav také prostřednictvím
webových stránek (www.domovbudislav.cz).
Zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek
Adresa: www.domovbudislav.cz
Poskytnuty jsou především tyto informace:
 zřizovací listina Domov pro seniory Budislav,
 žádost o poskytování sociální služby – formulář,
 vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář,
 vzor smlouvy o poskytování sociální služby,
 sazebník poskytovaných služeb,
 informace k pobytu v Domově pro seniory Budislav,
 druh poskytované sociální služby včetně její charakteristiky,
 cílová skupina uživatelů,
 principy a cíle poskytované sociální služby,
 výroční zprávy,
 veřejné zakázky,
 měsíční přehled aktivizačních činností.
Informace poskytnuté na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.
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Příloha č. 2 Finanční plán a jeho čerpání v roce 2017

Ukazatel
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady jinde neuvedené
Výnosy celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodeje zboží
Výnosy z prodeje dlouhodobého
majetku kromě pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Dotace – vyrovnávací platba
Příspěvek od obce
Ostatní výnosy jinde neuvedené
Hospodářský výsledek po zdanění

Plán roku 2017
(tis. Kč)
18.179,50
580,00
1.600,00
1.160,00
0,00
145,00
5,00
0,00
760,00
9.900,00
9.200,00
700,00
3.366,00
42,00
260,00
0,00
3,00
8,00
287,50

Skutečnost
Index
roku 2017
skutečnost/plán
(tis. Kč)
18.207,40
100,15
576,00
99,31
1.548,30
96,77
1.098,40
94,69
0,00
0,00
147,20
101,51
3,40
67,70
0,50
0,00
749,70
98,64
9.980,40
100,81
9.216,50
100,18
763,90
109,13
3.353,00
99,61
41,80
99,42
281,70
108,36
0,00
0,00
2,20
71,86
63,20
0,00
287,50
100,00

63,00

62,20

98,68

0,00
0,00
18.179,50
0,00
10.015,60
0,05
0,00

0,00
11,90
17.880,00
0,00
9.677,30
0,05
0,00

0,00
0,00
98,35
0,00
96,62
96,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,35
2,00
2.887,50
5.274,00
0,00
0,00

0,00
39,40
1,75
2.887,50
5.274,00
0,00
0,00
-327,40

0,00
0,00
86,78
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
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