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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 
Základní údaje  
Subjekt:            Městská správa sociálních služeb 
Právní forma:   Příspěvková organizace města Boskovice 
Sídlo:                Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 
IČO:                  00 380 504 
 
Městská správa sociálních služeb je jako příspěvková organizace Města Boskovice zřízena za 
účelem poskytování sociální péče občanům, kteří potřebují pomoc vzhledem ke zdravotnímu 
stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní 
situaci nebo nepříznivé životní poměry. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
poskytuje na základě registrace sociální služby typu 

• Domov pro seniory 
• Domov se zvláštním režimem 
• Pečovatelskou službu 

V souladu s plněním úkolů v oblasti hlavní činnosti MSSS  poskytla v roce 2010 službu 
stovkám občanů, jejichž zdravotní a sociální situace si vyžádala intervenci sociálních služeb.  
Pobytová ústavní služba Domov pro seniory byla v průběhu roku poskytnuta 163 uživatelům, 
služba Domov se zvláštním režimem 54 uživatelům. Tyto ústavní sociální služby jsou určeny 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního 
stavu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V praxi představují 
kromě poskytování ubytovacích a stravovacích služeb zejména výkon činností přímé obslužné 
péče, ošetřovatelské a zdravotní péče, rehabilitační a aktivizační péče a služby sociálních 
pracovníků, kteří poskytují klientům obstarávání osobních, úředních i finančních záležitostí. 
Pečovatelskou službu organizace v uplynulém roce zajišťovala 325 občanům. Pečovatelská 
služba představuje terénní formu praktické pomoci uživatelům, kteří vzhledem k věku nebo 
zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
a domácnost. Nově zřízená půjčovna kompenzačních pomůcek při pečovatelské službě 
zprostředkovala během prvního roku existence 68 žadatelům dostupnost rehabilitačních  
a kompenzačních pomůcek.  Mimo činnosti registrovaných sociálních služeb organizace 
v roce 2010 zajišťovala provoz a správu bytových domů s pečovatelskou službou 
v Boskovicích na Mánesově a Havlíčkově ulici a v rámci hospodářské činnosti zejména 
pronájem nebytových prostor a stravovací služby. Organizace dále zajištovala koordinaci 
aktivit spojených s plánováním rozvoje sociálních služeb v Boskovicích a na Boskovicku  
a plnění povinností vyplývající ze smlouvy o spolupráci na realizaci individuálního projektu 
Jm kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. Na základě 
smluvního vztahu realizovala na pracovištích organizace odbornou praxi studentům středních 
a vysokých škol sociálního a zdravotního směru a odbornou praxi rekvalifikantům oboru 
pracovník v sociálních službách. Při výkonu pracovních činností organizace jako poskytovatel 
sociální služby pokračovala v úsilí o naplňování požadavků standardizace sociálních služeb  
a zákona o sociálních službách v oblasti lidských zdrojů i obnovy a zlepšení materiálního  
a technického vybavení provozovaných zařízení. Při realizaci kulturních a aktivizačních akcí 
se zaměřovala nejen na smysluplnost a bohatost nabídky zájmových činností, ale současně 
vždy usilovala o maximální začleňování uživatelů sociálních služeb do prostředí místní 
komunity, osvětu a informovanost veřejnosti ve smyslu posilování úcty společnosti ke stáří  
a stárnoucí populaci. Pozitivní ohlasy klientů byly na nové  projekty Senior léto Boskovice   
a Škola Slunce. Důležitým a oblíbeným zdrojem informací pro obyvatele Domova pro seniory 
a Domova se zvláštním režimem zůstává interní časopis Život s úsměvem, stejně jako 
měsíčník Oáza vydávaný Redakční radou samosprávy Domu s pečovatelskou službou 



Penzion. Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 2010 nemalé úsilí věnováno 
spolupráci se školskými zařízeními, vzdělávacími institucemi a dalšími spolupracujícími 
subjekty a rozvoji dobrovolnické činnosti.  
 
Zpráva o činnosti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  
 
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 uživatel 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. 
 

Kapacita služeb 
Název zařízení Kapacita 

služby 
Domov pro seniory (DS) 125
Domov se zvláštním režimem (DZR)   37



Roční obložnost lůžek              Struktura uživatelů podle stupně PNP  
 
 
                    
                    
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Věková struktura uživatelů 
 
 
 
 
 
 

 
Statistika zdravotních výkonů hrazených VZP za rok 2010           
Kód  Název výkonu Počet: Body: 
06621 Odběr biologického materiálu 921 9 210 
06623 Aplikace léčebné terapie 55 566 277 830 
06613 Ošetřovatelská intervence 74 811 3 291 684 
06629 Péče o ránu 2 553 68 931 
06627 Aplikace inhalační léčebné terapie-oxygenoterapie 24 168 
06639 Ošetření stomií 1 786 39 292 
06649 Bonifikační kód–dny pracovního volna nebo klidu 21 895 175 160 
celkem   3 862 275 
 
 

Statistika výkonů rehabilitační péče 
LVT individuální 4 448 
KTV skupinová 782 
Mechanoterapie:  
motomed 950 
Ostatní 122 
Vodoléčba:  
Parafín 197 
Vířivky 205 
Masáže 157 
Elektroléčba:  

 
měsíc DS DZR 

leden 125,48 34,58 

únor 126,61 33,82 

březen 125,23 35,00 

duben 124,37 35,70 

květen 123,77 37,00 

červen 121,80 37,00 

červenec 123,94 36,06 

srpen 123,74 37,39 

září 124,00 37,17 

říjen 121,65 36,97 

listopad 121,53 36,97 

prosinec 121,16 36,84 
%  roční   
obložnost 98,88% 97,86% 

Příspěvek na péči DS DZR

I. stupeň – lehká závislost 25   5 

II. stupeň – středně těžká závislost 37 14 

III. stupeň – těžká závislost 26 12 

IV. stupeň – úplná závislost 34   5 

nemá přiznáno   3   1 

Součet 125 37 

Věk: DS DZR 
27 – 65 14   7 
66 – 85  71 20 
nad 85 40 10 
Průměrný věk:    80,9   79,8 



ultrazvuk 26 
masážní deska, masážní ruční přístroj 58 
BL 514 
Magnety 10 
Domácí masér 65 
Celkem: 7 534 

 
Přehled volnočasových aktivit 

5. 1. 2010 Tříkrálové vystoupení dětí s Dětského domova 
27. 1. 2010 Zakončení odborné praxe studentů SPgŠ 
13. 1. 2010 Setkání klientů – Co nás baví, co nás zajímá 
28. 1. 2010 Mozkový jogging 
10. 2. 2010 Knoflíko – kloboukový bál 
16. 2. 2010 Masopustní průvod 
24. 2. 2010 Třetí ročník turnaje v Člověče nezlob se 
10. 3. 2010 Mezinárodní den žen 
16. 3. 2010 Oslava 100. narozenin paní Anastázie Zezulové 
20. 3. 2010 Benefiční akce pro Haiti 
31. 3. 2010 Velikonoční dílny 
7. 4. 2010 Zahájení projektu Rozumíme řeči duše? 
13. 4. 2010 Přednáška – Přírodní kosmetika Merina 
22. 4. 2010 Den Země – grilování 
26. 4. 2010 Beseda – Svaté obrázky, poutě a putování 
27. 4. 2010 DPS Penzion – Jarní zpívání 
5. 5. 2010 Zakončení odborné praxe studentů SPgŠ 
5. 5. 2010  Den Matek 
18. 5. 2010 Ing. Parma – promítání filmu o T. Špidlíkovi 
25. 5. 2010 Návštěva poslance Ing. Sivery a starosty Ing. Dohnálka v domově 
31. 5. 2010 Čarodějský rej a kácení májky 
Červen 2010 Senior léto Boskovice 2010 
21. 6. 2010 Tance a zpěvy v lidových krojích z Vyškovska 
22. 6. 2010 Pohádková zahrada 
23. 6. 2010 Zpívání s Vendy 
24. 6. 2010 Pohádka Šípková Růženka – sbor Jakubáček 
25. 6. 2010 Zakončení Barevného týdne, posezení v multifunkční místnosti 
30. 6. 2010 Posezení a beseda s farářem Jiřím Kaňou 
1. 7. 2010 Procvičování paměti 
21. 9. 2010 Sportovní hry 
18. 10. 2010 Folklórní soubor Radost 
4. 11. 2010 Koncert Evy Pilarové – Senior centrum Blansko 
22. 11. 2010 Oslava 100. narozenin paní Vaníčkové 
29. 11. 2010 Vánoční vystoupení na zahájení adventu 
2. 12. 2010 Mikuláši a čerti v domově 
3. 12. 2010 Mikulášské nadělování 
7. 12. 2010 Vánoční zpívání – studenti VOŠ Hybešova 
8. 12. 2010 Koledy – studenti Pedagogické školy 
10. 12. 2010 Vánoční jarmark Boskovice 
13. 12. 2010 MŠZŠ a Praktická škola Boskovice – Těšíme se na vánoce 



14. 12. 2010 Vánoční koncert DPS Penzion 
15. 12. 2010 Vánoční koncert sdružení Evangelíků Boskovice 
16. 12. 2010 Vánoční vystoupení dětí z MŠ Boskovice 
21. 12. 2010 Vánoční koncert studentů konzervatoře Brno 
20. – 23. 12. 2010 Vánoční besídky na oddělení 

 
Zpráva o činnosti pečovatelské služby 

Komentář k poskytované sociální službě 
Poslání PS je poskytování pomoci osobám v pokročilém věku nebo kterým zdravotní stav 
přinesl sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, možnost dalšího setrvání 
v soukromí domácího prostředí a pomocí kvalifikovaného, ohleduplného a vstřícného 
personálu jim umožnit nadále prožívat plnohodnotný a spokojený život, to vše s ohledem na 
jejich sociální a individuální potřeby a za aktivní spolupráce s rodinou. 
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny v provozní době 7:00-15:30 hodin,  
o víkendech a dnech pracovního volno pouze v rozsahu úkonů dovážky obědů. 
 

Statistické údaje 
Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS  42 
Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok 2010    0 
Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k 31. 12. 2010   26 
Počet evidovaných uživatelů PS k 31. 12. 2010 299 
Počet obyvatel na DPS k 31. 12. 2010 137 
Počet uživatel, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS *     7 
* dle zákona 108/2006 Sb. § 75 
Věková struktura klientů PS        Obměna obyvatel na DPS 

 
 
 
 

Přehled poskytnutých úkonů pečovatelské služby 

Úkon Jednotka 
úkonu 

Počet provedených 
úkonů 

zajištění stravy počet obědů 42 953,00
dovážka pracovní dny počet obědů 33 738,00
dovážka so, ne, sv počet obědů 9 215,00
nákupy a pochůzky hodina 245,00
úklid a údržba DPS hodina 3 070,50
běžný úklid domácnosti hodina 410,00
velký úklid domácnosti hodina 275,50
Příprava topení – donáška uhlí, dřeva hodina 5,25
praní a žehlení prádla kg 1 036,00

Věk počet  
klientů 

27 – 65   29 
66 – 85  204 
nad 85   66 
celkem  299 

DPS Počet 
klientů 

Nový obyvatelé     11 
Počet odchodů - zemřelí    11 
Počet odchodů – ostatní      3 
Počet obyvatel na DPS   
k  31. 12. 2010 

137 



Pouze praní, pouze žehlení kg 430,78
doprovod a dohled hodina 161,00
pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla, 
oblékání) hodina 486,50

pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 101,50
pomoc při osobní hygieně hodina 488,50
pedikúra úkon 294,00
dohled nad užíváním léků úkon 165,00
měření krevního tlaku úkon 31,00
užívání bioptronové lampy minuta 755,00

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

měsíc akce 
Leden, únor Posezení s videem reprodukovanou hudbou  
Březen Prodejní výstava kroužku žen „ Babinec“ 
Duben Sbírka ošacení – Charita 

Vystoupení pěveckého kroužku  
Květen Vystoupení děti z MŠ – den matek 

Beseda s Městskou policií 
Červen Vystoupení pěveckého kroužku  
Červenec Zájezd – Hrádek, Holice, Třebechovice  
Září Grilování 

Beseda Putování po Boskovicku  
Říjen Den otevřených dveří 

Den seniorů 
Vystoupení pěveckého souboru Radost  

Listopad Hašlerovy písničky – p. Šedivý 
Předvánoční pěvecké vystoupení 

Prosinec Vystoupení pěveckého kroužku  
Vánoční besídka 
Vánoční vystoupení dětí z MŠ  

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti 
MSSS má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, popis pracovních profilů 
a kvalifikačních požadavků. Úsilí o naplňování standardů kvality sociálních služeb spojené se 
směřováním organizace k poskytování sociálních služeb nejpotřebnějším žadatelům,  
tzn. osobám se zvýšeným stupněm ztráty soběstačnosti, klade vysoké nároky na personální 
zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné péči. 
Vzhledem k nárůstu počtu klientů s vyšším stupněm závislosti, zřizovatel odsouhlasil 
organizaci v roce 2010 navýšení limitu počtu pracovníků na 112 zaměstnanců. 

 
Personální struktura, počty zaměstnanců, průměrná mzda 

Pracovní kategorie 
Počet 

pracovníků 
k 31. 12. 2009

Počet 
pracovníků 

k 31. 12. 2010 

Přírůstky 
a úbytky za 

rok 2010 
Střední zdravotnický personál 19         18 -1 



Pracovníci sociální péče    44,5 49,5 +6     -1 
Sociální pracovníci   3 3  
THP pracovníci 10          12 +2 
Pracovníci kuchyně     11,5  11,5  
Pracovníci údržby    3  3  
Pracovníci vrátnice         3,45        3,45  
Pracovníci úklidu         7,75        7,75  
Pracovníci prádelny, švadlena         3,75         3,75  
Celkem     105,95     111,95  
Limit stanovený zřizovatelem 107 112  
Průměrná mzda v organizaci 16 980,00 17 437,00  

           Příloha: Organizační struktura MSSS k 31. 12. 2010 
 
Komentář 
V souvislosti s odchodem 1 zdravotnického pracovníka do předčasného starobního důchodu 
došlo v prosinci 2010 ke snížení počtu zdravotnických pracovníků o 1 úvazek ve prospěch 
posílení o úvazek PSP. V rámci projektu „Šance pro Vás v Jihomoravském kraji“, který 
realizuje Úřad práce Brno město z operačního programu OPLZZ bylo nově přijato  
5 pracovníků sociální péče. Na základě nově vytvořených pracovních míst získává organizace 
od Úřadu práce příspěvek na úhradu mzdových nákladů na tyto pracovníky. Do kategorie 
THP byl přeřazen koordinátor PS (rok 2009 zařazen jako PSP), který kromě koordinační 
činnosti PS zajišťuje agendu spojenou se správou a pronájmem bytů. Administrativní  
a sekretářské činnosti byly částečně zkumulovány k 0,5 úvazku Asistenta pro vzdělávání, 
který zajišťuje povinnosti spojené s organizací a vykazováním dalšího vzdělávání 
zaměstnanců prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacího programu 
organizace a projektem OPLZZ. Vzhledem k vysokému nárůstu požadavků spojených 
s vykazováním elektronických dat byla v organizační struktuře vytvořena pracovní pozice 
Správce informačních a komunikačních technologií na poloviční úvazek z důvodu nutnosti 
zajištění funkčnosti, ochrany a aktualizace síťových databází a uživatelských systémů 
výpočetní techniky. Organizace MSSS má v současné době v provozu vlastní webové stránky 
a 28 počítačových sestav napojených na síťové informační systémy. 
 
Komentář 
Další změny v personální a mzdové oblasti v roce 2010 se odvíjely od legislativních úprav 
v oblasti nemocenského, sociálního a důchodového pojištění 
- účinnost nového Katalogu prací ve veřejné správě došlo od 1. 10. 2010 
- zrušení slevy na pojistném na sociální a důchodové pojištění 
- změny redukčních hranic pro nemocenské a náhradu mzdy při pracovní neschopnosti  
- navýšení daňového zvýhodnění na děti 
- změny v pracovně právních vztazích při zaměstnávání starobních důchodců 
 
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy  
Organizace vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy 
o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochraně zdraví při práci. Dbá, aby 
zaměstnanci vykonávali pouze práce, pro něž mají odbornou a zdravotní způsobilost. Vedoucí 
pracovníci jsou odpovědni za bezpečnost a ochranu zdrví při práci na jimi řízených 
pracovištích a za vedení evidence pracovních úrazů.   



Školení zaměstnanců v oblasti předpisů BOZP a PO proběhlo v organizaci ve dnech  
5. 11. 2010 a 14. 12. 2010.  
Organizace registrovala v roce 2010 celkem 3 pracovní úrazy. 
 
Vzdělávání zaměstnanců 
Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 109 a §111) ukládá zaměstnavateli povinnost 
zabezpečit pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům další vzdělávání 
v rozsahu nejméně 24 hodiny za kalendářní rok.  Městská správa sociálních služeb v letech 
2010 - 2012  zabezpečí vzdělávání těchto pracovních pozic zejména realizací projektu 
„Zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných MSSS Boskovice prostřednictvím 
vzdělávání zaměstnanců zařízení a podpory zavádění standardů kvality sociálních služeb“ 
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsahově je 
zaměřen na zvyšování všeobecných i specifických odborných znalostí, dovedností  
a kompetencí pracovníků v sociálních službách formou vzdělávacích seminářů, metodické 
podpory, workshopů a supervizí. V rámci projektu je rovněž realizováno vzdělávání 
managementu. 
Profesní vzdělávání zdravotnických pracovníků 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.  Všeobecné zdravotní sestry jsou 
povinny naplňovat kreditní systém celoživotního vzdělávání a dokladovat zaměstnavateli 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu včetně aktuálních 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání.  
Zaměstnanci  MSSS  jsou povinni vytvářet ve spolupráci s  asistentkou pro vzdělávání 
Individuální vzdělávací plán a aktivně pracovat na jeho naplňování. Na základě 
individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců je tvořen Vzdělávací plán organizace. 
 
 
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

Rozbor hospodaření středisek organizace k 31. 12. 2010 
 Domova pro seniory v tis. Kč 
Náklady na činnost  37 364 
Tržby z činnosti  25 695 
Dotace na činnost státní 8 839  
Dotace na činnost od zřizovatele 2 830 
Hospodářský 
výsledek 

 0 

   
 Domova se zvláštním režimem  
Náklady na činnost  10 718 
Tržby z činnosti  7 107 
Dotace na činnost státní 3 063 
Dotace na činnost od zřizovatele 548 
Hospodářský 
výsledek 

 0 

   
 Pečovatelské služby  
Náklady na činnost  6 387 



Tržby z činnosti  3 444 
Dotace na činnost státní 1 575 
Dotace na činnost od zřizovatele 1 364 
Hospodářský 
výsledek 

 -4 

   
 Domy s pečovatelskou službou  
Náklady na provoz  4 443 
Tržby z provozu  4 009 
Dotace na provoz státní - 
Dotace na provoz od zřizovatele 434 
Hospodářský 
výsledek 

 0 

   
Hospodářská činnost 

Náklady na hospodářskou činnost 593 
Tržby z hospodářské činnosti 799 
Hospodářský výsledek 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investice 
Dne 20. 9. 2010 proběhlo poptávkové řízení na zbudování krytého stání na DPS Penzion pro 
vozidla MSSS Boskovice. Zakázku realizovala firma Stavkom spol. s r. o. a celková cena díla 
byla 249 710,- Kč.  
 
Doplňková činnost 

  Skutečnost  
Praní 2 300,00  
Strava 504 226,07  
Nájemné nebyt. 287 564,00  
Nájemné auto 5 383,60  
Celkem příjmy 799 473,67  

  
 
 

Druh výdaje Obědy  Nájemné 
nebyt. 

Praní 
prádla 

Nájemné 
auto        

Spotřeba materiálu 262 009,08  230,00 1 615,00 
Spotřeba energií 96 887,00 30 193,00 920,00  
Opravy a udržování 21 643,00 39 402,00  2 153,60 
Ostatní služby     



Jiné náklady    
Mzdové náklady 71 240,00 11 143,00 676,00 395,00 
Zák. soc. pojištění 24 222,00 3 781,00 230,00 135,00 
Zák. soc. náklady  1 425,00 223,00 14,00 8,00 
Odpisy 3 663,00 21 473,00   
Celkem náklady 481 089,08 106 215,00 2 070,00 4 306,60 
Zisk 23 136,99 181 349,00 230,00 1 077,00 
Ztráta         
 
 
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí 206 tis. Kč 
Organizace provádí hospodářskou činnost v oblastech: 
Poskytování obědů pro cizí občany  
Pronájem nebytových prostor 
Nájem automobilu 
Praní prádla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Autoprovoz a stravování 
Autoprovoz 
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.  
V roce 2010 bylo vyřazeno z provozu vodidlo Škoda Van plus a nahrazeno novým vozidlem 
Renault Kangoo. 
 
 
 Automobil Km PHM/l Průměrná spotřeba  

l/100km Rok výroby 

Škoda Felicia    3 928 447,4 11,30 1997 
Škoda Octavia   6 038 514,8   8,50 2000 
Renault Traffic   4 480 491,6  10,90 2003 
Renault Kangoo I 10 365 997,2   9,61 2004 
Renault Kangoo II   8 047 935,7 11,60 2010 



 
 
 
 
 
 
Stravování 
Stravovací provoz zajišťuje celodenní a celoroční stravování obyvatel domova pro seniory 
a domova se zvláštním režimem, obědy pro klienty pečovatelské služby, závodní stravování 
zaměstnanců a obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti. Normování 
jednotlivých jídel je prováděno podle stravovací jednotky rozdělené na snídani, oběd a večeři. 
Skladba jídelníčku se řídí zásadami správné výživy s ohledem na věk, zdravotní stav a výši 
stravovací jednotky. Obědy si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel. Pro potřeby strávníků 
s dietním režimem a poruchami příjmu potravy zajišťujeme 5 typů diet a několik variant 
mechanické úpravy stravy. Podněty a připomínky ke kvalitě jídla mohou uživatelé uplatňovat 
na stravovací komisi, která se koná 1 x za 14 dní. 
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
Přehled pohybu majetku Nákup 2010 Výřad 2010   

*1 software 357 709,00 44 960,00   

*2 budovy a stavby 
2 045 396,00

technické zhodnocení
0,00 

   
*3 pracovní stroje 480 823,00 1 905 984,50   
*4 dopravní prostředky 232 506 294 237,40   
*5 nábytek 999 039,00 593 502,54                      
*6 kuchyňské zařízení 86 477,00 0,00   
*7 prádlo 0,00 0,00   
*8 matrace 18 200,00 0,00   
*9 inventář 0,00 10 000,00   

 měsíc 
plán spotřeby 

potravin 
obyvatel 

plán spotřeby 
potravin 
ostatních 
strávníků 

Plán spotřeby 
celkem 

skutečná 
spotřeba 
potravin 
celkem 

rozdíl 

 
Leden 344 625,00 157 238,90          501 863,90   501 684,83 -179,07  
Únor 314 100,00 151 100,60          465 200,60   464 812,11 -388,49  
Březen 350 146,20 166 148,50          516 294,70   517 158,51 863,81  
Duben 328 725,00 161 641,90          490 366,90   490 439,04 72,14  
Květen 342 675,00 161 926,80          504 601,80   504 525,82 -75,98  
Červen 332 775,00 157 472,00          490 247,00   490 221,90 -25,10  
Červenec 346 650,00 153 975,50          500 625,50   500 563,21 -62,29  
Srpen 350 325,00 155 529,50          505 854,50   505 496,79 -357,71  
Září 335 175,00 151 877,60          487 052,60   486 132,31 -920,29  
Říjen 337 921,20 158 663,40          496 584,60   497 404,65 820,05  
Listopad 325 800,00 160 968,50          486 768,50   487 407,49 638,99  
Prosinec 334 950,00 151 489,10          486 439,10   486 053,11 -385,99  
celkem 4 043 867,40 1 888 032,30       5 931 899,70   5 931 899,77 0,07  



*10 PPS 1 062 417,00 405 934,18   
 *11 knihovna 6 663 0,00   

 
 
Nákup hmotného majetku nad 40 000,- Cena včetně DPH 
Vana Classic Line 213 703,00 
Renault Kangoo Express 232 506,00 
Plynový kotel Alba 147 600,00 
Mycí stroj M1003 Alba 119 520,00 

 
 
Nehmotný majetek Cena včetně DPH 
Software 357 709,00 

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

Fondy Stav  
k 1. 1. 2010  Příděl  Čerpání Zůstatek  

k 31. 12. 2010 
Fond reprodukce 337 610,20 3 235 938,00 3 368 123,00 205 425,20

Fond rezervní 2 369 807,92 320 452,72 364 526,45 2 325 734,19

Fond odměn 319 399,80 0,00 0,00 319 399,80

Fond FKSP 244 176,62 566 708,00 402 758,20  408 126,42

 
 
 
 
 
 

Fond FKSP 2010 
 
 
 

 
Příjmy                 Výdaje   

 
   
 
 

  
   
 
 

 Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010
Běžný účet FKSP 239 656,51 235 570,18

Příděl  472 088,00
Převod půjček   94 620,00
Celkem 566 708,00

Jubilea    20 500,00
Letní tábory   11 000,00
Kulturní akce   83 800,00
Vitamínové balíčky   57 500,00
Stravování  229 958,20
Celkem 402 758,20



 
Čerpání půjček FKSP 2010 (335 100)                        Nevyrov.převody FKSP 2010 (243 100)  

                      
 
 
 

 
 
 
 
Fond rezervní 2010      
Příjmy                     Výdaje 

 
 
 
 

 
VII. Kontrolní činnost 
 
Vnitřní kontrolní činnost  
 
Vnitřní kontrolní činnost v organizaci v roce 2010 probíhala na základě ředitelkou 
schváleného plánu kontrolní činnosti vedoucích jednotlivých úseků. O její realizaci jsou 
zpracovávány vedoucími úseků čtvrtletní hodnotící zprávy. Nad rámec plánu kontrolní 
činnosti ředitelka ukládá nebo realizuje další kontrolní činnost podle provozních potřeb. 
Vyhodnocení, revize a obsahové změny plánů kontrolní činnosti jsou prováděny 1 x ročně.  
 
Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření byla zaměřena zejména na kontrolu: 

• Dodržování splatnosti pohledávek a závazků 
• Kontrolu vyhodnocování cenových nabídek 
• Kontrolu finanční hotovosti pokladny 
• Kontrolu depozitní pokladny a depozitních účtů klientů 
• Kontrolu vyrovnání pozůstalostních řízení 
• Kontrolu hospodaření s energií, plynem a vodou 
• Účtování a skladové účetnictví 
• Kontrolu přiměřenosti zásob a záručních lhůt 
• Kontrolu autoprovozu a spotřeby PHM  

 
Vnitřní kontrolní systém v organizaci je  nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole. Při finanční kontrole nebyly zjištěny finanční nedostatky, drobné 
nedostatky formálního charakteru byly řešeny operativně následným opatřením. 
 
Vnější kontrolní činnost 
                     
V organizaci v roce 2010 proběhly tyto kontroly externích kontrolních orgánů: 
Krajská hygienická stanice  
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů ve stravovacích provozech 
Výsledek: protokol ze dne 17. 3. 2010, bez zjištění ukládajících nápravná opatření 
Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly: kontrola hospodaření za II. pololetí 2009   

Čerpání  404 620,00
Splátky 241 210,00
Rozdíl 163 410,00

Poplatky 592,00
Úrok -61,36
Stravování -488,40
Příděl 9 104,00
Rozdíl 9 146,24

Dary 114 890,00
Příděl HV r. 2009 205 562,72
Celkem 320 452,72

Dary nutridrinky 26 832,37
Dary aktivizační činnosti 39 868,28
Technické zhodnocení 249 710,00
Dary 48 115,80
Celkem 364 526,45



Výsledek: protokol ze dne 30. 4. 2010, bez zjištění ukládajících nápravná opatření  
Všeobecná zdravotní pojišťovna    
Předmět kontroly: revize vykazování a vyúčtování poskytované zdravotní péče    
Výsledek: protokol ze dne 9. 9. 2010, bez zjištění ukládajících nápravná opatření  
Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly: kontrola hospodaření za I. pololetí 2010   
Výsledek: protokol ze dne 25. 10. 2010, bez zjištění ukládajících nápravná opatření 
Okresní správa sociálních zabezpečeni Blansko   
Předmět kontroly: kontrola pojistného na sociální zabezpečení    
Výsledek: protokol ze dne 1. 11. 2010, bez zjištění ukládajících nápravná opatření 
Úřad práce Brno-město   
Předmět kontroly: finanční kontrola na plnění podmínek vyplývající z dohod o poskytnutí 
mzdového příspěvku na nově vytvořená pracovní místa v rámci projektu OPLZZ  „Šance pro 
Vás v Jm kraji“  
Výsledek: protokol ze dne 9. 12. 2010, bez zjištění ukládajících nápravná opatření 
 
 
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 
Inventura majetku a závazků v organizaci proběhla na příkaz ředitele ze dne 19.11.2010 
v oblastech:  
 

1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) 
2. Samostatné movité věci (DHM) 
3. Materiál na skladě 
4. Peněžní prostředky na bankovních účtech 
5. Pokladní hotovost a ceniny 
6. Pohledávky 
7. Závazky 
8. Dokladová inventura 
 

Inventarizace byla ukončena dne 31. 1. 2011  
Účetní inventura souhlasí se stavem skutečným. 
Nápravná opatření nebyla uložena.  


