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Vážené dámy, vážení pánové 
 
     Předkládáme Vám k nahlédnutí Zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb, která 
obsahuje údaje o rozsahu poskytovaných sociálních služeb, personálním zajištění, skladbě 
uživatelů, zdrojích financování a výsledcích hospodaření za rok 2015.  
     Rok 2015 je úspěšně za námi. Všem spolupracovníkům náleží poděkovat za celoroční 
práci a velké pracovní nasazení, při kterém s profesionalitou a trpělivostí každodenně 
vykonávají náročné povolání v sociálních službách. Slova poděkování patří také 
dobrovolníkům za jejich nezištnou mezilidskou podporu a pomoc, kterou obohacují  
a zpestřují život klientům v našich zařízeních. Naše poděkování náleží také zřizovateli za 
podporu činnosti organizace v roce 2015 a dalším obcím a sponzorům, kteří nám v daném 
roce poskytli materiální nebo finanční podporu. 
     Je potěšující konstatovat, že ve stanovených cílech MSSS pokročila zase o kousek vpřed 
v materiálně technickém vybavení i využívání moderních metod péče zvyšujících odbornost 
poskytovaných služeb. Věřím, že díky společné práci se nám bude i nadále dařit přinášet 
kvalitními službami pomoc a spokojenost těm, kteří sociální péči z důvodů věkových, 
zdravotních či sociálních nezbytně potřebují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Bc. Marie Sáňková  

                                                                                                                         ředitelka MSSS  
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Identifikace organizace: 
 

Název organizace:    Městská správa sociálních služeb 
Sídlo:                          Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 
IČO:                          00380504 
DIČ:                           CZ 00380504 
Právní forma: příspěvková organizace Města Boskovice  
Zřizovatel:                Město Boskovice 
Statutární orgán:     Bc. Marie Sáňková, ředitelka p.o.  
Telefon:                     511 183 101, 516 453 472 -3 
E-mail:                     msss@boskovice.cz 
Web:                          www.msssboskovice.cz 
  
 
 
Hlavní účel:                 Poskytování sociálních služeb a související činnosti 
 
Městská správa sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen MSSS) má samostatnou 
právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými 
finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Boskovice. Zařízení 
poskytuje registrované sociální služby typu: 
 

• Domov pro seniory  
           kapacita 124 klientů   identifikátor registrované služby 6842079 

• Domov se zvláštním režimem 
     kapacita 38 klientů             identifikátor registrované služby 1590027 
• Pečovatelská služba         
     kapacita 300 klientů                identifikátor registrované služby 4876382 

 
Organizace současně při výkonu pečovatelské služby zajišťuje provozování půjčovny 
kompenzačních pomůcek a správu dvou domů s pečovatelskou službou 

• DPS Havlíčkova 19                kapacita 39 bytových jednotek 
• DPS Penzion, Mánesova 47            kapacita 84 bytových jednotek 

 
 
Organizace zajišťuje koordinaci procesů Komunitního plánování sociálních služeb v ORP 
Boskovice a je členem profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR  
a České asociace pečovatelské služby.  

 
 
Hospodářská činnost:    hostinská činnost (obědy) 
                                              pronájem nebytových prostor  
                                               pronájem vozidla 
                                               praní prádla   

    
 
 

 

mailto:msss@boskovice.cz
http://www.msssboskovice.cz/
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 
Informace k činnosti organizace  
     Městská správa sociálních služeb, jako příspěvková organizace města Boskovice i v roce 
2015 pokračovala v úsilí o naplnění hlavního účelu a to je poskytování služeb sociální péče  
o seniory, které jsou jedním ze základních předpokladů důstojného života seniorů v naší 
společnosti. V plné kapacitě provozovala pobytové služby Domova pro seniory a Domova se 
zvláštním režimem, ve kterých v průběhu roku poskytla komplexní sociální a zdravotně 
ošetřovatelskou péči 195 klientům. Dalším 352 občanům zajišťovala pomoc formou úkonů 
terénní pečovatelské služby přímo v přirozeném prostředí jejich domácností. Služeb půjčovny 
kompenzačních pomůcek využilo v průběhu roku 2015 celkem 223 občanů. V rámci bytového 
hospodářství MSSS zajišťovala provoz a správu Domů s pečovatelskou službou na Mánesově 
a Havlíčkově ulici v Boskovicích s kapacitou 127 bytových jednotek, do kterých se v roce 
2015 nově přistěhovalo 14 obyvatel. Ve spolupráci s Městskou policií zajišťovala na DPS 
Penzion tísňovou péči, v rámci které bylo realizováno 20 zásahů, 14 z nich s asistencí Rychlé 
záchranné služby. Pracovníkům služby Domova se zvláštním režimem se zadařilo úspěšně 
obhájit certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům 
zařízení sociálních služeb poskytujícím kvalitní odbornou a bezpečnou péči o lidi s demencí. 
Na podporu aktivního života seniorů MSSS uspořádala ve spolupráci se školami a dalšími 
institucemi několik desítek tematických a příležitostných akcí pro klienty, uskutečnil se další 
ročník oblíbeného Senior léta i Sportovních her pro seniory, který organizace uspořádala za 
podpory Asociace poskytovatelů sociálních služeb také pro klienty dalších zařízení  regionu.  
     Na pracovištích MSSS poskytovala odbornou praxi studentům a absolventům 
rekvalifikačních kurzů souvisejících oborů. Poděkování za příkladnou práci v této oblasti 
obdržela od Pedagogické a sociální akademie z partnerského města Levice, jejímž studentům 
ve spolupráci se SPgŠ Boskovice poskytla odbornou praxi v rámci vzdělávacího programu 
Erasmus+. Se společností MERIDIEM o.p.s. uspořádala vzdělávací kurz pro veřejnost na téma 
Alzheimerova nemoc, jehož cílem bylo zprostředkovat odbornou průpravu občanům, kteří 
pečují o své blízké s  onemocněním demence v domácím prostředí 
 
Zpráva o činnosti Domova pro seniory (DS) a Domova se zvláštním režimem (DZR) 
 
Komentář k poskytované sociální službě 
V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem je klientům poskytována komplexní 
sociální a ošetřovatelská péče dle standardů ošetřovatelského procesu a sociálních standardů. 
Péče je realizována v nepřetržitém provozu na 3 odděleních Domova pro seniory a 1 oddělení 
Domova se zvláštním režimem. Každý klient sociální služby má klíčového pracovníka, který 
se zaměřuje na realizaci a naplňování individuálních potřeb sociální služby. Zdravotní péče je 
zabezpečena prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k 
výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odbornou lékařskou péči poskytuje 
praktický lékař pro dospělé MUDr. Hana Dvořáčková. S ohledem na potřebnost společnosti 
zajistit pobytovou sociální službou prioritně žadatele ve zvýšeném stupni závislosti na péči 
roste počet klientů s omezenou mobilitou, plnou inkontinencí, s poruchou příjmu potravy  
a psychiatrickou diagnózou demence, což zvyšuje nároky na materiálně technické i personální 
zajištění služby. 
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Statistické údaje služeb DS a DZR 
Kapacita služeb 

Název zařízení Kapacita 
služby 

Domov pro seniory (DS) 124 
Domov se zvláštním režimem (DZR) 38 

Roční obložnost lůžek           Struktura uživatelů podle stupně PNP  
 
 
                    
                    
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Věková struktura uživatelů 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Statistika zdravotních výkonů hrazených VZP 111        
Kód  Název výkonu Počet Body 
06613 Ošetřovatelská intervence 42 847 1 970 962 
06621 Odběr biologického materiálu 1 207 12 070 
06623 Aplikace léčebné terapie 1 294 6 470 
06629 Péče o ránu 1 228 33 156 
06631 Komplex – Klysma, ošetření permanentního katetru 543 5 430 
06639 Ošetření stomií 1 406 30 932 
06649 Bonifikační kód – dny pracovního volna nebo klidu 12 438 99 504 
00625 Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie za účelem hydratace 2 114 
celkem   2 158 638 
 

 
měsíc DS DZR 

leden 124 37 

únor 124 37 

březen 123 38 

duben 121 38 

květen 123 37 

červen 120 36 

červenec 120 38 

srpen    123,4 38 

září 124 35 

říjen    123,2 35,32 

listopad 122 34,73 

prosinec 122 35,23 
%  roční   
obložnost 98,80%    96,34% 

Příspěvek na péči DS DZR 

I. stupeň – lehká závislost 16 3 

II. stupeň – středně těžká závislost 26 9 

III. stupeň – těžká závislost 47 14 

IV. stupeň – úplná závislost 35 12 

nemá přiznáno 0 0 

Součet 124 38 

Věk: DS DZR 
27 – 65 9 2 
66 – 85  61 24 
nad 85 54 12 
Průměrný věk:  82,2 79,2 
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Statistika zdravotních výkonů hrazených VOZP 201 
Kód  Název výkonu Počet Body 
06613 Ošetřovatelská intervence 88 4 048 
06621 Odběr biologického materiálu 37 370 
06623 Aplikace léčebné terapie 1 5 
06639 Ošetření stomií 50 1 100 
06649 Bonifikační kód – dny pracovního volna nebo klidu 15 120 
celkem   5 643 
 

 
Statistika zdravotních výkonů hrazených  ZPMV 211 
Kód  Název výkonu Počet Body 
06613 Ošetřovatelská intervence 3 430 157 780 
06621 Odběr biologického materiálu 37 370 
06623 Aplikace léčebné terapie 48 240 
06629 Péče o ránu 77 2 079 
06631 Komplex – Klysma, ošetření permanentního katetru 134 1 340 
06639 Ošetření stomií 85 1 870 
06649 Bonifikační kód – dny pracovního volna nebo klidu 1 015 8 120 
celkem   171 799 

 

 
Klienti v zařízení mohli v roce 2015 využít tuto nehrazenou péči 

 
Výkony ordinované lékařkou 
Mechanoterapie – motomed horních a dolních končetin 
Závěsy k mobilizaci horních končetin 
Parafínové zábaly 
Bioptronová lampa 
Magnetoterapie 
Masáže 
Nácvik chůze ve vysokém chodítku a nízkém chodítku 
Léčebná tělesná výchova  - tj. skupinové cvičení na 
tělocvičně, aktivní a pasivní cvičení na lůžku 
Aktivizační výkony 
Mozkový jogging 
Reminiscenční terapie  
Zooterapie 
Smyslová terapie –  Snoezelen – multismyslová místnost 
Kognitivní trénink 
Výtvarná činnost 
Společenské hry 
Muzikoterapie 
Terapeutické panenky 
Nácvik sebeobsluhy 
Trénování jemné motoriky 
Pobyt na zahradě 
Výlety mimo zařízení 
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Promítání filmů 
Besedy, přednášky, kulturní vystoupení 
Učení se novým dovednostem – práce na pc 
Vaření, pečení 
Podpora komunikace a společenských kontaktů 
Bazální stimulace 

Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR je uveden v příloze. 

 
Pečovatelská služba 

 
Komentář k poskytované sociální službě 
Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem 
života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. 
Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých 
uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně 
aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží 
minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. 
Pečovatelská služba je poskytována denně v provozní době 7:00-19:00 hodin. 

 
Statistické údaje 

Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS za rok 2015   58 
Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok 2015     0 
Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k 31. 12. 2015   49 
Počet evidovaných uživatelů PS k 31. 12. 2015 352 
Počet obyvatel na DPS k 31. 12. 2015 140 
Počet uživatelů, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS *     7 
* dle zákona 108/2006 Sb. § 75 
 
Věková struktura klientů PS       Obměna obyvatel na DPS 

  
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věk počet  
klientů 

27 – 65   39 
66 – 85  257 
nad 86   56 
celkem  352 

DPS Počet klientů 
Noví obyvatelé   14 
Počet odchodů - zemřelí    3 
Počet odchodů – ostatní     7 
Počet obyvatel na DPS   
k 31. 12. 2015 

140 
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Přehled poskytnutých úkonů Pečovatelské služby 

Úkon Jednotka 
úkonu 

Počet provedených 
úkonů 

Zajištění stravy počet obědů 45 164,00 
Dovážka pracovní dny počet obědů 35 740,00 
Dovážka so, ne, sv počet obědů 9 424,00 
Nákupy a pochůzky hodina 276,25 
Úklid a údržba DPS hodina 2 695,00 
Běžný úklid domácnosti hodina 344,25 
Velký úklid domácnosti hodina 220,50 
Praní a žehlení prádla kg 994,00 
Pouze praní kg 534,00 
Pouze žehlení kg 140,00 
Doprovod a dohled hodina 397,75 
Pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla, oblékání) hodina 674,50 
Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 17,75 
Pomoc při osobní hygieně hodina 962,75 
Ošetření nohou - pedikúra úkon 275,00 
Dohled nad užíváním léků úkon 991,00 
Měření krevního tlaku úkon 92,00 
Doprava vozidlem po/mimo Boskovice kilometr 1 297,00 

Aktivizační a kulturní činnosti na DPS „Penzion“ 
Akce pořádané Výborem obyvatel DPS „Penzion“ ve spolupráci s MSSS. 

měsíc akce 
Leden Tříkrálová sbírka 

Březen Sbírka Pomáhat je v módě v Blansku – klientky přispěly výrobky z Babince 
Prodejní akce výrobků Babinec 

Duben 
Vystoupení pěveckého kroužku Vítání jara 
Beseda o ručně pletených obvazech 
Přednáška zástupce VZP 

Květen Den matek – vystoupení MŠ Bílkova 
Písničky naší babičky 

Červen Za rok se vrátím 
Schůze s obyvateli DPSP 

Červenec Zájezd obyvatel DPS 

Září Grilování 
Vystoupení pěveckého kroužku 

Říjen 
Týden sociálních služeb 
Den otevřených dveří s možností prohlídky půjčovny kompenzačních pomůcek 
Vystoupení ZUŠ Boskovice ke Dni seniorů 

Listopad Vystoupení Hašlerovy písničky 

Prosinec 
Prodejní akce výrobků Babinec 
Mikulášská besídka – vystoupení dětí z MŠ 
Vánoční besídka - vystoupení pěveckého kroužku 
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Každé pondělí  - zpívání pěveckého kroužku v jídelně 
Každé úterý  - ruční práce v Babinci 
Každý měsíc se schází Výbor obyvatel DPS Penzion s vedením, kde jsou řešeny aktuální 
připomínky a náměty obyvatel DPS Penzion. 

 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

 
Statistické údaje 

Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité k 31. 12. 2015 146 
Počet ukončených Smluv o zapůjčení věci movité k 31. 12. 2015 124 
Počet evidovaných uživatelů se zapůjčenou pomůckou k 31. 12. 2015 223 
Počet evidovaných uživatelů PS se zapůjčenou pomůcku k 31. 12. 2015 35 
 
Pomůcky, o které je největší zájem: 

• Elektrická postel 
• Mechanická postel 
• Toaletní židle 
• Mechanický vozík 
• Chodítko, chodítko s kolečky, chodítka s podpůrnou deskou 

 
V roce 2015 jsme dovybavili půjčovnu o 5 mechanických lůžek. 

 
 

Stravování 2015 
 

  Stravovací provoz MSSS zajišťuje celodenní stravu pro klienty registrovaných 
sociálních služeb, stravování zaměstnanců a obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské 
činnosti.  
Skladba jídelníčku se řídí zásadami správné výživy s ohledem na věk, zdravotní stav a výši 
stravovací jednotky. Denně jsou připravovány snídaně, obědy, svačiny a večeře. Výběr obědů 
se skládá ze dvou variant jídel, pěti druhů základních diet, mleté, mechanické a mixované 
úpravy stravy a individuálních diet. Nově jsme v rámci nutriční spolupráce zavedli variantu 
stravy pro klienty s nadváhou.  
      Pravidelně probíhá zhodnocení nutričního stavu našich klientů. Máme vytvořen 
nutriční tým, složený z odborného personálu, zabývající se malnutricí i obezitou klientů DS  
a DZR . 
      Stravovací úsek se schází s uživateli sociálních služeb i zaměstnanci na pravidelných 
stravovacích komisích, kde se projednávají podněty a připomínky ke kvalitě jídel a skladbě 
jídelníčku. 
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Stravování  

Měsíc 
Plán spotřeby 

potravin 
obyvatel 

Plán spotřeby 
potravin 
ostatních 
strávníků 

Plán spotřeby 
celkem 

Skutečná 
spotřeba 
potravin 
celkem 

Rozdíl 

Leden 393 641,50 160 303,00 553 944,50 556 528,39 2 583,89 
Únor 361 449,00 147 677,00 509 126,00 505 473,74 -3 652,26 
Březen 402 497,50 162 043,50 564 541,00 565 640,95 1 099,95 
Duben 388 807,00 161 571,50 550 378,50 549 549,13 -829,37 
Květen 404 339,50 162 574,50 566 914,00 566 347,61 -566,39 
Červen 390 259,00 161 984,50 552 243,50 553 601,26 1 357,76 
Červenec 397 801,00 165 819,50 563 620,50 562 070,22 -1 550,28 
Srpen 388 754,50 162 279,50 551 034,00 548 918,23 -2 115,77 
Září 382 436,50 164 374,00 546 810,50 550 487,15 3 676,65 
Říjen 392 912,00 169 831,50 562 743,50 562 460,10 -283,40 
Listopad 369 329,00 165 377,00 534 706,00 534 418,67 -287,33 
Prosinec 386 406,50 161 748,50 548 155,00 548 727,21 572,21 
celkem 4 658 633,00 1 945 584,00 6 604 217,00 6 604 222,66 5,66 
 
II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 
MSSS má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, popis pracovních pozic  
a kvalifikačních požadavků. Úsilí o naplňování standardů kvality sociálních služeb spojené se 
směřováním organizace k poskytování sociálních služeb nejpotřebnějším žadatelům klade 
vysoké nároky na personální zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků 
v přímé obslužné péči. Organizace měla již několik let zřizovatelem stanovený limit počtu 
pracovníků na 112 pracovních úvazků. Za účelem zajištění kvalitní péče v souvislosti s 
rostoucím počtem klientů s těžkým a úplným stupněm závislosti (jen v průběhu roku 2015 
navýšení z 86 na 108 klientů ve 3. a 4. stupni PNP) organizace v roce 2015 provedla se 
souhlasem zřizovatele navýšení počtu pracovníků ze 112 na 117 pracovních úvazků.  

Personální struktura a počty zaměstnanců 

Pracovní kategorie 
Počet 

pracovníků 
k 31.12.2014 

Počet 
pracovníků 
k 31.12.2015 

Přírůstky  
a úbytky 

za rok  
Střední zdravotnický personál 16 16  
Pracovníci sociální péče   52,5 56 +3,5 
Sociální pracovníci   5   6      +1 
THP pracovníci          10          10,5 +0,5 
Pracovníci kuchyně    11,5    11,5  
Pracovníci údržby  2  2  
Pracovníci vrátnice, úklidu, prádelny     14,95    14,95  
Celkem   111,95 116,95  
Limit stanovený zřizovatelem       112       117  

      Příloha: Organizační struktura MSSS k 31. 12. 2015 
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Komentář ke změnám personální struktury 
Na rok 2015 byl navýšen stanovený limit pracovníků o 5 úvazků, z toho 4 pracovníci sociální 
péče byli přijati z ÚP na základě projektu na vyhrazené společensky účelné pracovní místo 
s poskytnutím  příspěvku z ESF a státního rozpočtu. Z důvodu zvýšené potřeby zajišťování  
a správy výpočetní techniky, byl navýšen o polovinu úvazek správce IT a důvodu stálého 
nárůstu odborných sociálních činností byl o 1 úvazek navýšen počet sociálních pracovníků.   
 
Komentář k vývoji pracovních neschopnosti zaměstnanců 
V roce 2015 bylo registrováno na 49 případů pracovních neschopností, z nichž necelá 
polovina trvala déle než dva měsíce a 7 pracovníků bylo v pracovní neschopnosti více jak půl 
roku. Na zástup za nemoci bylo během roku z důvodu provozních potřeb přijato  
20 pracovníků, především z uchazečů o zaměstnání vedených na Úřadu práce. Zástupy za 
kratší nemoci bylo nutné řešit zvýšeným nasazením zaměstnanců do pracovních směn. 
Organizace se stále negativně potýká s legislativně limitovanou možností uzavírání 
opakovaných pracovních poměrů na dobu určitou, které potřebujeme využívat na zástupy za 
dlouhodobě pracovně neschopné zaměstnance. 

Komentář k vývoji ve mzdové oblasti 
Změny ve mzdové a personální oblasti, které se naší organizace či zaměstnanců dotkly: 
V oblasti odměňování nařízením vlády 303/2014 Sb. byly od ledna navýšeny platové tarify 
pracovníkům sociální péče a sociálním pracovníkům o 4% a všeobecným sestrám o 1,5%. 
Dále od listopadu nařízením vlády č. 278/2015 Sb. byly navýšeny tarify všem zaměstnancům 
mimo zdravotního personálu o 3%. Zvýšení nejnižší úrovně zaručení mzdy v návaznosti na 
zvýšení minimální mzdy na 9200 Kč.  
V oblasti daně z příjmu zaměstnanců např.: změny v daňovém zvýhodnění na děti – zvýšení 
částek na druhé a třetí dítě, posuzování společně hospodařící domácnosti ve vztahu druh  
a družka, možnost uplatnění tzv. „školkovného“. 
Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod na zdravotní pojištění, posuzování 
omluvené a neomluvené nepřítomnosti – možnost neodvádět zdravotní pojištění 
z celodenního neplaceného volna. 
V oblasti nemocenského pojištění -  nové redukční hranice. Další významné změny nastaly 
například v provádění srážek ze mzdy – navýšení nezabavitelné částky, postup při insolvenční 
exekuci, posuzování vyživovaných dětí v souvislosti s exekucí, rozšíření okruhu příjmů pro 
odvod exekuce -  nově i z dohod o provedení práce. 

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy  
Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika 
vzniku pracovního úrazu a nemocí z povolání. Pravidelně se konají školení pracovníků 
v oblasti předpisů BOZP a PO, v roce 2015 proběhla v termínech 3. 11. a 11. 11. 2015. 
Školení řidičů referentů osobních vozidel se uskutečnilo 12. 2. 2015.  
Důležitou součástí BOZP v organizaci je proškolení pracovníků při uvádění nového strojního 
vybavení do provozu. Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za dodržování předpisů BOZP a PO 
na jimi řízených pracovištích a evidenci pracovních úrazů. 

Pracovní úrazy 
V roce 2015 byl evidován 1 pracovní úraz u zaměstnance kuchyně MSSS. Jednalo se o úraz 
lehký, který si vyžádal pracovní neschopnost v délce 27 pracovních dnů. 
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Vzdělávání zaměstnanců   
MSSS zpracovává Vzdělávací plán organizace, který reaguje jak na potřeby 

organizace vyplývající ze změn legislativních předpisů a zavádění nových pracovních 
systémů a metod práce, tak i na potřeby pracovníků na jednotlivých pracovních pozicích, 
které jsou zpracovávány systémem Individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců. 

Sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách organizace v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajistila další vzdělávání, kterým si upevňují, 
doplňují a obnovují získanou kvalifikaci. V roce 2015 byla tato povinnost splněna u všech 
pracovníků na uvedených pracovních pozicích v  předepsaném  rozsahu 24 hodin za 
kalendářní rok účastí v akreditovaných kurzech, na školících akcích i formou supervizní 
podpory.  

Všeobecné zdravotní sestry se vzdělávají v kreditním systému celoživotního 
vzdělávání, který upravuje Zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v rámci kterého dokladují zaměstnavateli 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu včetně aktuálních 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání.  

Rovněž vzdělávání zaměstnanců na ostatních pracovních pozicích bylo zajišťováno 
dle jejich profesních a individuálních potřeb.  
 
Přehled vzdělávacích akcí realizovaných MSSS v roce 2015 pro pracovníky v soc. službách 
Název školení  Vzdělávací agentura Termín 

 

Počet 

 
Akademie trénování paměti Donasy  22.1. 24 
Akademie trénování paměti Donasy  12.2. 22 
Bezpečnost klienta LINET 17.2. 15 
Supervize Mgr. M. Černý 5.3. 18 
Akademie trénování paměti Donasy 6.3. 24 
Supervize Mgr. L. Pelech 16.3. 10 
Akademie trénování paměti Donasy  5.3. 22 
Akademie trénování paměti Donasy  23.3. 21 
Základy sociální a ošetřovatelské péče Další vzdělávání dospělých Ústí 11.3. 24 
Zvládání slovní agrese  Curatio 14.4. 21 
Úzkostný a těžko adaptabilní klient  Curatio 28.5. 21 
Zvládání stresu JMK 3.6. 17 
Zvládání stresu JMK 26.6. 18 
Asertivita a efektivní komunikace JMK 9.9. 16 
Výživa osob s demencí Curatio 24.11. 24 
Supervize Mgr. L. Pelech 30.11. 27 
* Vzdělávací semináře JMK a firmy Donasy byly realizovány z prostředků ESF 
 
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
MSSS v roce 2015 hospodařila s rozpočtem 60,26 milionu korun. Největší část rozpočtu 
tvořily příjmy od klientů za poskytované sociální služby a nájemné - celkem 38,1 mil. Kč, 2,2 
mil. Kč platby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči klientům, MPSV 
přiznalo MSSS dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb ve výši 12,9 mil. 
Kč, příspěvek z rozpočtu Města Boskovice, které je zřizovatelem příspěvkové organizace činil  
6,7 mil. Kč.    
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Rozpis finančního příspěvku PO města na provoz k 31. 12. 2015 
 

Měsíc Příspěvek  
Leden 2 000 000,- 
Únor 2 000 000,- 
Březen 1 764 000,- 
Duben   0,- 
Květen 0,- 
Červen 0,- 
Červenec 0,- 
Srpen 0,- 
Září 0,- 
Říjen 940 000,- 
Listopad  0,- 
Prosinec 0,- 
celkem 6 704 000,- 

 
 
Přehled zřizovatelem stanovených závazných ukazatelů a jejich změn v průběhu roku 

Schváleno Datum Příspěvek na 
provoz v Kč 

Mzdový 
limit v Kč 

Limit 
pracovníků 

OPPP v 
Kč 

RM Stanovení ZU 10. 2. 2015 5 700 000 27 450 000 117 440 000 
RM Změna ZU 17. 3. 2015 5 764 000 27 450 000 117 440 000 
RM Změna ZU 25. 8. 2015 6 704 000 27 530 000 117 440 000 
RM Změna ZU 24. 11. 2015 6 704 000 27 630 000 117 440 000 

 
Plnění závazných ukazatelů  

Stanovený závazný 
ukazatel Limit Skutečnost k 31. 12. 2015 % 

Příspěvek na provoz     6 704 000,00 Kč             6 704 000,00 Kč 100,00 
Mzdový limit 27 630 000,00 Kč 27 624 222,00 Kč 99,98 
Čerpání fondu odměn - 140 300,00 Kč - 
Limit pracovníků 117 116,95 99,96 
OPPP  440 000,00 Kč 439 095,00 Kč 99,79 
 
Výnosy a náklady viz. příloha č. 2 Výsledovka 12/2015 
 
Během roku 2015 došlo ke čtyřem úpravám rozpočtu. Položky byly upravovány dle 
aktuálního vývoje tržeb a nákladů.  
Výnosy – Úkony zdravotní pojišťovny akceptovaly skladbu klientely. Dary - většina darů 
byla přijata v závěru roku.  
Náklady – v položce Jiné ostatní náklady je zahrnuto vyúčtování darů    
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Komentář k výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů 
(odchylka ± 10% z výše rozpočtované částky) 
 
Ostatní, Zúčtování fondů – dary 

- Kapitola ostatní zahrnuje rozpočet na věcné dary.  V závěru roku sponzoři věnovali 
dary finanční, proto kapitola ostatní je nedočerpaná a kapitola zúčtování fondů – dary 
je přečerpaná. Dary nelze předem odhadnout. 

Úroky  
- Rozpočtově nevýznamná výše položky. Odchylka pouze 3 tis. Kč. 

 
Fond odměn 

- V příjmové i výdajové části se jedná o odchylku způsobenou čerpáním z fondu odměn 
dle možnosti výše fondu. 

 
Komentář k výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů 
 
Materiál, opravy 

- V návaznosti na výnosy z příjmů navýšeny výdaje v těchto kapitolách dle potřeby 
organizace k zajištění vyrovnaného hospodářského výsledku. 

 
Cestovné 

- V původním rozpočtu byl plánovaný kurz bazální stimulace pro pracovníky PSP 
v Brně. Jeho konání bylo v prosinci přesunuto až na únor 2016. 

Dary 
- Kapitola souvisí s vyúčtováním darů v příjmové oblasti – zvýšený příjem finančních 

darů v závěru roku 
 
 

Rozbor hospodaření středisek organizace k 31. 12. 2015 
   Domova pro seniory                                      v tis. Kč 
Náklady na činnost   35 867 
Tržby z činnosti   24 695 
Dotace na činnost státní 7 507 
Dotace na činnost od zřizovatele 3 501 
Ostatní dotace úřad práce  164 
Hospodářský výsledek   0 
      
  Domova se zvláštním režimem                     v tis. Kč 
Náklady na činnost   12 387 
Tržby z činnosti   7 476   
Dotace na činnost státní 3 440 
Dotace na činnost od zřizovatele 1 464 
Ostatní dotace úřad práce  7 
Hospodářský výsledek   0 
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                                                                Pečovatelské služby                                        v tis.Kč 
Náklady na činnost   7 978 
Tržby z činnosti   4 166 
Dotace na činnost státní 2 037 
Dotace na činnost od zřizovatele 1 679 
Ostatní dotace  úřad práce  96 
Hospodářský výsledek   0 
      
                                                                Domy s pečovatelskou službou                      v tis.Kč 
Náklady na provoz   4 595 
Tržby z provozu   4 535 
Dotace na provoz státní 0 
Dotace na provoz od zřizovatele 60 
Hospodářský výsledek   0 
      

   Hospodářská činnost                                     v tis. Kč 
Náklady na hospodářskou činnost 362 
Tržby z hospodářské činnosti 561 
Hospodářský výsledek 199 
 

Finanční majetek  
Název Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 

Pokladna  43 836,00 58 906,00 
Běžný účet I 5 596 111,18 3 761 491,17 
Běžný účet II 39 839,13 1 540 577,75 
Běžný účet FKSP 253 529,75 306 931,53 
Ceniny 263,00 240,00 
Celkem 5 933 579,06 5 667 946,45 

Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem FKSP - viz. bod VI. 

Pohledávky a závazky 
Číslo účtu Název Částka Stav k 31. 12. 2015 

311 Odběratelé 393 908,41 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 -- 
321 Dodavatelé 1 752 657,76 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 
324 Krátkodobé přijaté zálohy 42 036,00 Zálohy na nájmy  
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Dotace 
Přehled dotací a příspěvků 2015 

Dotace Výše dotace v Kč Čerpání v % 
Provozní příspěvek zřizovatele 6 704 000,00 100 
Investiční dotace zřizovatel 0,00 0 
Dotace  MPSV                                                      12 983 800,00 100 
Dotace obce 0,00 0 

 

 
Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2015 
Pro období roku 2015 žádala Městská správa sociálních služeb Boskovice neinvestiční dotaci 
poskytnutou MPSV ve výši 14 741 214,- Kč. 
Z toho 
Číslo registrace Název služby Požadavek na dotaci v Kč 
1590027 Domov se zvláštním režimem           3 830 000 
4876382 Pečovatelská služba           2 551 214 
6842079 Domov pro seniory           8 360 000 
 Celkem         14 741 214 

  
MSSS Boskovice obdržela v prvním kole dotaci 
Číslo registrace Název služby Přiznaná dotace v Kč 
1590027 Domov se zvláštním režimem           3 027 700 
4876382 Pečovatelská služba           1 792 700 
6842079 Domov pro seniory           6 608 700 
 Celkem         11 429 100 

Celková částka dotace navýšena o 1 554 700,- Kč v dalším kole 
Číslo registrace Název služby Přiznaná dotace v Kč 
1590027 Domov se zvláštním režimem              411 900 
4876382 Pečovatelská služba              243 900 
6842079 Domov pro seniory              898 900 
 Celkem           1 554 700 

 
Rekapitulace přiznané částky za rok 2015 
Číslo 
registrace 

Název služby Přiznaná dotace v Kč 

1590027 Domov se zvláštním režimem           3 439 600 
4876382 Pečovatelská služba           2 036 600 
6842079 Domov pro seniory           7 507 600 
 Celkem         12 983 800 
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Vyúčtování DZR 
Domov se zvláštním režimem 
Poskytnutá dotace:     3 439 600,- Kč 
------------------------------------------------------------------------- 
Použití: mzdové náklady         2 529 552,- Kč 
                   odvody pojistného       860 048,- Kč 
                   elektrika                                      20 000,- Kč 
                   plyn                                          25 000,- Kč 
                   vodné, stočné                             5 000,- Kč    
 Celkem:                                                         3 439 600,- Kč 
 
Vyúčtování PS 
Pečovatelská služba 
Poskytnutá dotace:     2 036 600,- Kč 
------------------------------------------------------------------------- 
Použití:  mzdové náklady         1 519 852,- Kč 
                 odvody pojistného                  516 748,- Kč 
Celkem                                              2 036 600,- Kč   
 
Vyúčtování DS 
Domov pro seniory 
Poskytnutá dotace                                     7 507 600,- Kč 
-------------------------------------------------------------------------  
 
Použití: mzdové náklady                     5 565 500,- Kč 
                   odvody pojistného                 1 892 100,- Kč 
                   elektrika                                       20 000,- Kč 
                   plyn                                              30 000,- Kč 
                       
Celkem:                                                7 507 600,- Kč 
Celková částka použité dotace            12 983 800,- Kč 
Dotace byla zcela vyčerpána. 
Doplňková činnost 
 

Předmět příjmů  Kč 
Praní 13 521,28 
Obědy cizí 411 771,00 
Nájemné nebytové prostory 134 552,00 
Nájemné auto 0 
Celkem příjmy 559 844,28 
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IV. Autoprovoz 2015 
Organizace rozváží obědy pro seniory dvěma auty R-KANGOO, která jsou vytížena všechny 
dny v týdnu na rozvoz obědů. Jedná se o provoz městský, se soustavnými zastávkami. 
Automobil R-TRAFIC slouží pro potřeby zařízení, na základě smlouvy bezplatně pro potřeby 
zřizovatele a ostatních příspěvkových organizací Města Boskovice a dále se pronajímá 
v rámci hospodářské činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využiti vozidel v majetku MSSS 
Škoda FELICIA - dovážka obědů na DPS – Penzion, doprava materiálu pro provozy MSSS, 
sociální šetření, přeprava klientů. 
Škoda OCTAVIA - služební cesty, školení, nákupy, sociální šetření. 
Renault TRAFIC - hospodářská činnost, fakultativní služby, přeprava osob a materiálu. 
Renault KANGOO I - zajištění služeb PS-rozvážka obědů, nákupy, návštěvy klientů, přeprava 
osob a materiálu. 
Renault KANGOO II- zajištění služeb PS-rozvážka obědů, nákupy, návštěvy klientů, 
přeprava osob a materiálu.  
Hyundai  I10 – služební cesty, nákupy, návštěvy klientů a přeprava osob. 
 
 

Druh výdaje Obědy  
Nájemné 
nebytové 
prostory 

Praní 
prádla 

Nájemné 
auto          

 
Celkem 

Spotřeba materiálu 216 413,35 - 500,00 - 216 913,35 
Spotřeba energií 65 458,65 - 2 704,00 - 68 162,65 
Opravy a udržování - 3 110,00 - - 3 110,00 
Ostatní služby - - - - 0 
Jiné náklady - - - - 0 
Mzdové náklady 47 358,00 3 287,00 1 009,00 - 51 654,00 
Zák. soc. pojištění 11 839,00 822,00 252,00 - 12 913,00 
Zák. soc. náklady 4 262,00  295,00 91,00 - 4 648,00 
Odpisy 3 663,00 - - - 3 663,00 
Celkem náklady 348 994,00 7 514,00 4 556,00 - 361 064,00 
Zisk 62 777,00 127 038,00 8 965,28 - 198 780,28 
Ztráta          

Automobil Km PHM/l Průměrná spotřeba  
l/100km Rok výroby 

Škoda Felicia 4 173 540,74 12,6 1997 
Škoda Octavia 8 251 774,34 9,3 2000 
Renault Traffic 9 104 853,43   9,28 2003 
Renault Kangoo I 14 052 1354,33   9,63 2004 
Renault Kangoo II 9 995  1198,85 11,89 2010 
Hyundai I10 4 556 448,26   9,83 2014 
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Zhodnocení technického stavu vozidel 
Vozidla jsou průběžně kontrolována v autorizovaných servisech a pravidelně procházejí 
kontrolou na stanici STK včetně měření emisí. Technický stav vozidel je na dobré úrovni. U 
všech vozidel jsou prováděny pravidelné opravy a údržba. 
 
Nákup vybavení 
V roce 2015 byly do všech vozidel MSSS zakoupeny nové autolékárničky 
 
Opravy vozidel  
Vozidlo Oprava Částka 
Škoda FELICIA brzd a startéru 8 738 Kč 
Škoda OCTAVIA světlometů, náprav 22 141 Kč 
Renault TRAFIC řízení 5 174 Kč 
Renault KANGOO I brzd a náprav 13 179 Kč 
Renault KANGOO II rozvodů, brzd, startéru 17 555 KČ 
Hyundai I 10 servis 3 369 Kč 
 
Organizace pořádá pro zaměstnance pravidelná školení řidičů-referentů k zajištění 
způsobilosti k řízení služebních vozidel. Dále jsou řidiči-referenti povinni doložit lékařské 
potvrzení zdravotní způsobilosti. V současné době má u organizace referentské oprávnění  
28 pracovníků. 
 
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

Název účtu Stav k 1. 1. 
2015 

Stav k 31. 12. 
2015 Rozdíl Pozn. 

013 Software 78 000,00 78 000,00 0,00    
018 DDHNM Software do 20 000,- 427 887,00 444 525,00 16 638,00   *1 
018 DDHNM Software do 40 000,- 152 429,00 152 429,00 0,00  
021 Budovy a stavby 162 103 602,10 162 687 720,10 584 118,00   *2 
022 Stroje a zařízení 9 375 200,20 9 454 261,80 79 061,60   *3 
022 Dopravní prostředky 2 225 897,00 2 179 897,00 -46 000,00   *4 
022 Inventář 142 646,10 142 646,10 0,00 

 
028 DDHM – nábytek do 20 000,- 7 691 302,32 7 257 792,15 -433 510,17   *5 
028 DDHM – nábytek do 40 000,- 3 900 267,00 3 925 556,00 25 289,00   *6 
028 DDHM – matrace do 20 000,- 527 616,10 570 291,75 42 675,65   *7 
028 DDHM - kuchyňské zařízení do 20 000,- 1 090 227,62 1 104 235,62 14 008,00 *8 
028 DDHM - kuchyňské zařízení do 40 000,- 395 832,50 395 832,50 0,00    
028 DDHM – PPS do 20 000,- 7 343 584,75 7 229 449,99 -114 134,76 *9 
028 DDHM – PPS do 40 000,- 2 090 532,40 2 221 069,40 130 537,00  *10 
028 DDHM – inventář do 20 000,- 55 529,00 0,00 -55 529,00  *11 
028 DDHM – prádlo do 20 000,- 32 515,75 31 888,05 -627,70  *12 
028 DDHM - kompenzační pomůcky do 20 000,- 816 689,10 893 929,10 77 240,00 *13 
028 DDHM - kompenzační pomůcky do 40 000,- 319 592,00 319 592,00 0,00  
031 Pozemky 1 440 971,00 1 440 971,00 0,00  
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Přehled pohybu majetku Nákup 2015 Výřad 2015 
   *1 018 DDNM Software 16 638,00 0,00   

 *2 021 Budovy a stavby 584 118,00 0,00   
 *3 022 Stroje a zařízení 1 246 846,00 1 167 784,40   
 *4 022 Dopravní prostředky 0,00 46 000,00   
 *5 028 DDHM – nábytek do 20 000,- 83 604,00 517 114,17 

   *6 028 DDHM – nábytek do 40 000,- 25 289,00 0,00   
 *7 028 DDHM – matrace do 20 000,- 77 632,00 34 956,35   
 *8 028 DDHM - kuchyňské zařízení do 20 000,- 34 817,00 20 809,00 

   *9 028 DDHM – PPS do 20 000,- 599 911,00 714 045,76   
*10 028 DDHM – PPS do 40 000,- 130 537,00 0,00   
*11 028 DDHM – inventář do 20 000,- 0,00 55 529,00   
*12 028 DDHM – prádlo do 20 000,- 0,00 627,70   
*13 028 DDHM - kompenzační pomůcky do 20 000,- 77 240,00 0,00   

Investice 
Nákup hmotného majetku nad 40 000,- Cena včetně 

DPH 
  

Sušič prádla T16 114 540,00 Havarijní stav 
Myčka podložních mís 195 364,00 Havarijní stav 
Server   79 739,00 Havarijní stav 
Třítroubová pec Alba Hořovice   84 579,00 Havarijní stav 
Konvektomat elektrický CM Plus 102 328 238,00 Havarijní stav 
Myčka podložních mís 195 364,00 Nový majetek 
Motomed  249 022,00 Dar firma Hartmann 

 
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ 
s uvedením informace o finančním krytí fondů 
 

Fondy 

Fondy Stav  
k 1. 1. 2015 Příděl  Čerpání Zůstatek  

k 31. 12. 2015 
Fond reprodukce 1 303 092,03 2 985 134,00 3 371 308,00 916 918,03 

Fond rezervní 257 306,25 100 331,69 0,00 357 637,94 

Fond odměn 119 399,80 100 000,00 140 300,00 79 099,80 

Fond FKSP 477 115,75 277 647,00 308 079,22 446 683,53 
 
        Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 
Běžný účet FKSP 253 529,75 306 931,53 
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Fond FKSP 2015 
Příjmy           Výdaje   

 
   
 
  

 
  
Čerpání půjček FKSP 2015 (335 100)                     Nevyrovnané převody FKSP 
12/2015(243 100)                                         

 
 
 
 
 
 

Fond rezervní 2015      
Příjmy        Výdaje 

 
 
 
 

VII. Kontrolní činnost 
 

PLÁN INTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI MSSS na rok 2015 
 

pozice Ředitelka MSSS   
1. Kontrola hospodaření a plnění rozpočtu čtvrtletně  
2. Kontrola plnění závazných ukazatelů  čtvrtletně  
3. Kontrola evidence a vyřizování stížností čtvrtletně  
4. Kontrola výstupů a opatření z externích kontrol pololetně 
5. Kontrola vedení a hodnocení pořadníků žadatelů o byty DPS pololetně 
6.  Kontrola plnění vzdělávacích a kontrolních plánů pololetně 
   

pozice   Vedoucí sociálního úseku DS,DZR   
1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 
2. Kontrola depozitní pokladny a zůstatků depozitních účtů klientů  čtvrtletně 
3. Kontrola evidence a zůstatků vkladních knížek čtvrtletně 
4. Kontrola aktuálnosti příspěvku PNP u klientů čtvrtletně 
5. Kontrola pořadníku žadatelů a evidence přijatých a odmítnutých žádostí čtvrtletně 
6. Kontrola evidence a stavu pozůstalostních řízení pololetně 

   
pozice Vedoucí ekonomického úseku   

1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 
2. Kontrola hotovosti provozní pokladny 2 x ročně 
3. Dodržování splatnosti pohledávek a závazků  čtvrtletně 

Příděl  277 647,00 
Celkem 277 647,00 

Jubilea  57 000,00 
Kulturní akce 186 714,22 
Stravování  64 365,00 
Celkem 308 079,22 

PS k 1. 1. 2015 181 050,00 
Čerpání     198 000,00 
Splátky 244 050,00 
KS 31. 12. 2015 135 000,00 

Stravování 185,00 
Příděl 3 687,00 
Půjčky 1 250,00 
Rozdíl 4 752,00 

Dary 180 153,00 
Příděl HV r. 2014 100 331,69 
Celkem 280 484,69 

Dary 180 153,00 
Odvod zřizovateli 0,00 
Celkem 180 153,00 
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4. Kontrola správnosti účtování  čtvrtletně 
5. Kontrola vyhodnocování cenových nabídek čtvrtletně 
6. Kontrola zůstatků a pohledávek klientů pololetně 
7. Kontrola autoprovozu a spotřeby PHM čtvrtletně 

   pozice Vedoucí pečovatelské služby   
1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 
2. Namátkové kontroly poskytování služeb PS v terénu čtvrtletně 

3. 
Kontrola dodržování hygienických norem stravovacího provozu, přejímky 
jídel, norem porcování a teploty jídla, kontrola čistoty a hygieny 
autoprovozu 

čtvrtletně 

4. Kontrola výkaznictví služeb PS včetně evidence obědů čtvrtletně 
5. Kontrola vedení Individuálních plánů uživatelů PS čtvrtletně 
6. Kontrola pohledávek uživatelů PS čtvrtletně 
7. Kontrola pořadníku žadatelů a evidence přijatých a odmítnutých žádostí čtvrtletně 

   
pozice Vedoucí úseku přímé obslužné péče   

1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 
2. Kontrola ošetřovatelské, zdravotnické a rehabilitační dokumentace čtvrtletně 
3. Kontrola dokumentace sociální, aktivizační a BS čtvrtletně 
4. Kontrola evidence prevence a očkování  čtvrtletně 

5. Kontrola aktuálnosti dezinfekčních řádů a evidence likvidace ostatních 
nástrojů pololetně 

6. Kontrola hodnocení sebe péče, aktuálnost PNP čtvrtletně 

7. 
Kontrola evidence a výskytu infekčních onemocnění a nutnosti 
bariérového přístupu čtvrtletně 

   pozice Vedoucí stravovacího úseku   
1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 

2. Kontrola dodržování hygienických norem ve stravovacím provozu, 
sanitace, dezinfekce, zavádění nových předpisů do provozu čtvrtletně 

3. Kontrola dodržování techn. postupů čtvrtletně 
4. Kontrola úrovně výdeje stravy, norem porcování a teploty jídla čtvrtletně 
5. Kontrola zásob a záručních lhůt potravin čtvrtletně 
6. Kontrola dodržování BOZP čtvrtletně 

   pozice  Vedoucí technického úseku   
1. Kontrola evidence docházky a podkladů pro mzdy čtvrtletně 
2. Kontrola pracovníků vrátnice při provádění kontrol zaměstnanců čtvrtletně 
3. Kontrola hospodaření s elektrickou energií, plynem a vodou čtvrtletně 
4. Kontrola plánu údržby, revizí budov a zařízení a jejich technického stavu  čtvrtletně 

5. Kontrola aktuálnosti evakuačních a protipožárních směrnic a kontaktů pro 
mimořádné situace čtvrtletně 

6. Kontrola dodržování předpisů BOZP a pracovní kázně čtvrtletně 
7. Kontrola funkčnosti vodoměrů v objektech včetně bytů v DPS pololetně 
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Zpráva o kontrolní činnosti v MSSS za rok 2015 
 
Výsledky externí kontrolní činnosti: 
Orgán: Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly: kontrola hospodaření za II. pololetí 2014   
Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice 
Výsledek: protokol o kontrole ze dne 9. 7. 2015 -  bez nedostatků a nápravných opatření 
 
Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno 
Předmět kontroly:  Dodržování právních hygienických předpisů ve stravovacích provozech    
Místo kontroly: Stravovací provoz MSSS - DS, Sadová 18, Boskovice 
Výsledek: protokol ze dne 22. 10. 2015  - bez nedostatků a nápravných opatření 
Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno 
Předmět kontroly:  Dodržování právních hygienických předpisů ve stravovacích provozech  
Místo kontroly: Stravovací provoz DPS Penzion, Mánesova 47, Boskovice 
Výsledek: protokol dne 24. 11. 2015 -  bez závad a nápravných opatření 
Orgán: Krajská hygienická stanice JMK Brno 
Předmět kontroly:  Dodržování právních hygienických předpisů v ústavech sociální péče  - 
ochrana veřejného zdraví, předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, hygienické 
požadavky provozů   
Místo kontroly: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Sadová 18, Boskovice 
Výsledek: protokol dne 24. 11. 2015 -  bez závad a uložení nápravných opatření 
 
Orgán: Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly: kontrola hospodaření za I. pololetí 2015   
Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice 
Výsledek: protokol o kontrole ze dne 20. 10. 2015 -  bez nedostatků a nápravných opatření 
 
Společnosti:  Microsoft s. r. o.  
Předmět kontroly: kontrola licencí k užívaným SW produktům   
Místo kontroly: ředitelství MSSS, Havlíčkova 19, Boskovice 
Výsledek: zpráva ze dne 18. 11. 2015 -  bez nesrovnalostí  
 
Orgán: Auditorská kancelář – Ing. Jaroslav Daňha 
Předmět kontrolního auditu: Dodržování zásad účtování a financování dotace na poskytování 
sociálních služeb na rok 2015 poskytnuté dle „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje ev. č. 028975/15/OSV“  ve výši 12 983 800,- Kč 
Výsledek: zpráva ze dne 7. 12. 2015 - kladný výrok auditora, bez výhrad. 
 
Zpráva o finanční kontrole a účinnosti vnitřního kontrolního systému 
dle zák.320/01 Sb. a /vyhl. č. 416/2004 Sb/. 
Vnitřní kontrolní systém v organizaci  nastaven směrnicí, která je v souladu se zákonem  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
Při finanční kontrole prováděné organizací dle plánu kontrol vedoucích jednotlivých úseků 
organizace nebyly zjištěny finanční nedostatky, operativní úkoly vyplývající z kontrol byly 
plněny následným opatřením. 

Vnitřní kontrolní systém je prováděn : 
1) Vedoucími pracovních úseků:  

• dle ročního plánu kontrol 
• pravidelnou kontrolou dodržování náplní práce pracovníků 
• vyhodnocováním plnění úkolů dle pracovních úseků 
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2) Hospodárnost a efektivnost v systému vnitřní kontroly je zajištěna: 
• kontrolou vedoucích úseků, kteří potvrzují potřebnost a účelnost finančních operací 
• souhlasem příkazce a správce rozpočtu a hlavní účetní, která potvrzuje správnost 

operace 
 

3) Cílenou kontrolou nařízenou ředitelem organizace.  
 
Závěr: 
     V organizaci MSSS se v roce 2015 uskutečnilo 7 kontrolních šetření vedených externími 
kontrolními subjekty. Ve všech případech byly kontroly uzavřeny s uspokojivým výsledkem a 
nebyla uložená žádná nápravná opatření. 
Účinnost nastavení interního kontrolního systému v organizaci považujeme za dostačující.   
 
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 
Inventura majetku a závazků v organizaci proběhla na příkaz ředitele ze dne 22. 10. 
2015 v oblastech:  
 

1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 
2. Samostatné movité věci (DHM) 
3. Materiál na skladě 
4. Ceniny 
5. Dokladová inventura (peněžní prostředky na bankovních účtech, pokladní hotovost, 

pohledávky, závazky) 
 

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2016  
Účetní inventura souhlasí se stavem skutečným. 
Nápravná opatření nebyla uložena.  
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