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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 
 
     Rok 2011 byl dvacátým rokem existence MSSS, kterou Město Boskovice zřídilo v roce 
1991 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 

 
Organizaci se v roce 2011 v souladu s prioritami Plánu rozvoje sociálních služeb 

Jihomoravského kraje podařilo udržet plnou kapacitu provozovaných sociálních služeb, 
kterými jsou rezidenční pobytové služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem 
na Sadové ulici a terénní Pečovatelská služba, která je klientům ve vymezeném čase a dle 
potřeby poskytována v domácím přirozeném prostředí a od roku 2010 je její provoz rozšířen  
o půjčovnu kompenzačních pomůcek. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2011 MSSS 
zajišťovala provoz a správu Domů s pečovatelskou službou v Boskovicích na Mánesově  
a Havlíčkově ulici a v rámci hospodářské činnosti provozovala stravovací služby.  
Při poskytování všech činností sociálních služeb usilovala o naplňování legislativních 
povinností uložených poskytovatelům sociálních služeb Zákonem o sociálních službách. 
Ohodnocením této snahy byl výsledek státní inspekční kontroly, která proběhla v měsíci září 
2011 na službě Domov pro seniory se závěrečným verdiktem udělení 135 bodů, tj. 93,75% 
z celkového maxima 144 bodů hodnocených systémem kritérií Standardů kvality sociálních 
služeb. 

Organizace hospodařila v roce 2011 s rozpočtem 55 milionů korun.  Z uvedené částky 
téměř 38 mil. Kč tvořily vlastní příjmy organizace,  13,1 mil. Kč byla organizaci poskytnuta 
dotace MPSV na poskytování sociálních služeb a 3,2 mil. Kč činil provozní příspěvek Města 
Boskovice, jako zřizovatele příspěvkové organizace. Stejně jako v předchozích letech i v roce 
2011 organizace investovala nemalé finanční prostředky do obnovy majetku a vybavení, které 
přispělo jak ke zvýšení komfortu pobytu klientů (částečná obnova centrálních koupelen, 
nábytku a zařízení na pokojích klientů), tak i ke zlepšení pracovního zázemí pro zaměstnance 
(obnova pracoven a aktivizačních místností rezidenčních služeb). Díky finanční podpoře 
sponzorů se podařilo zrekonstruovat zahradní pergolu v areálu Domova pro seniory.     

S podporou dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí MSSS 
zrealizovala investiční akci Zateplení objektu DPS Havlíčkova v celkové hodnotě 3,2 mil. Kč. 
Organizace pokračovala v realizaci vzdělávacího projektu „Zvyšování kvality sociálních 
služeb poskytovaných MSSS Boskovice prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců zařízení  
a podpory procesů zavádění standardů kvality sociálních služeb“ financovaného z prostředků 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ve spolupráci s Úřadem práce  
Brno-město participovala na projektu „Šance pro Vás v Jihomoravském kraji“, ze kterého 
v letech 2010 a 2011 financovala 5 nově vytvořených pracovních míst v přímé obslužné péči. 
Z pověření zřizovatele i v průběhu roku 2011 spolupracovala na aktivitách projektu „Podpora 
plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. Na svých pracovištích 



poskytovala MSSS odbornou praxi učňům, studentům středních, vyšších odborných  
i vysokých škol a absolventům rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb. 

V rámci kulturních a aktivizačních činností uspořádala MSSS desítky aktivit pro 
klienty sociálních služeb, při kterých usilovala nejen o smysluplnost a rozmanitost nabídky, 
ale současně vždy o začleňování uživatelů sociálních služeb do prostředí místní komunity, 
osvětu a informovanost veřejnosti ve smyslu posilování důstojnosti a úcty společnosti ke stáří  
a stárnoucí populaci. Za všechny akce alespoň Senior léto 2011 spojené s oslavami 20 let 
MSSS, vzdělávací projekt Škola slunce, spolupráce na uměleckém projektu výtvarnice 
Zuzany Pitnerové „Stáří v tváři“ a 6. ročník Sportovních her seniorů. Stejně jako 
v předchozích letech i v roce 2011 pokračovalo vydávání interního časopisu Život s úsměvem 
a pravidelně vycházel i měsíčník obyvatel DPS Penzion Oáza.  

Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se vysokým pracovním nasazením 
zasloužili o dobré výsledky organizace za rok 2011. Stejně tak poděkovaní patří všem, kteří 
přispěli k výsledku formou vstřícné spolupráce nebo nezištné dobrovolnické pomocí a všem, 
kteří MSSS poskytli materiální a finanční podporu pro její činnost. 
 
Zpráva o činnosti Domova pro seniory (DS) a Domova se zvláštním režimem (DZR) 
 
Komentář k poskytovaným sociálním službám 
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,  poruchou 
příjmu potravy a psychiatrickou diagnózou demence, což zvyšuje nároky na materiálně 
technické a především personální zajištění služeb.  
 
Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS) 
 
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 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 za rok 2011           
Kód  Název výkonu Počet: Body: 
06621 Odběr biologického materiálu 931 9 310
06623 Aplikace léčebné terapie 60 316 301 580
06613 Ošetřovatelská intervence 68 885 3 030 940
06629 Péče o ránu 2 979 80 433
06639 Ošetření stomií 1 002 22 044
06631 Komplex  – Klysma, ošetření permanentního katetru 24 240
06649 Bonifikační kód–dny pracovního volna nebo klidu 20 038 160 304
celkem  154 175 3 604 851
 

Statistika výkonů rehabilitační péče 
LTV pasivní 140 
LTV aktivní 180 
LTV skupinová 680 
Mechanoterapie:  
motomed 370 
Vodoléčba:  
Parafín 62 
Vířivky 48 
Masáže 82 
Elektroléčba:  
Bioptronová lampa 120 

 
Měsíc DS DZR 

Leden 96,52 97,52 

Únor 97,94 96,34 

Březen 96,49 98,78 

Duben 95,52 95,52 

Květen 97,52 97,94 

Červen 96,51 96,34 

Červenec 96,34 96,52 

Srpen 94,97 98,78 

Září 94,56 98,78 

Říjen 96,52 97,94 

Listopad 93,73 96,52 

Prosinec 94,89 94,56 
%  roční   
obložnost 95,96 97,13 

Příspěvek na péči DS DZR

I. stupeň – lehká závislost 19   4 

II. stupeň – středně těžká závislost 40 10 

III. stupeň – těžká závislost 31 16 

IV. stupeň – úplná závislost 32   7 

nemá přiznáno    2   1 

Součet 124 38 

Věk: DS DZR 
27 – 65 13  4 
66 – 85  58 20 
nad 85 49 12 
Průměrný věk:     82,0    78,4 



Ostatní :  
Jemná motorika 132 
Mozkový joging 542 
Vysoké chodítko: 172 
Nízké chodítko: 84 
Vertikalizace do sedu: 164 
Vertikalizace do stoje: 142 
Nácvik WC křeslo 48 
Nácvik sebeobsluhy: 62 
Celkem: 3 028 

 

Přehled volnočasových aktivit 
6. 1. 2011 Představení vernisáže – Biblické výjevy – SPgŠ Boskovice 
10. 1. 2011 Tříkrálové vystoupení – Dětský domov Boskovice 
26. 1. 2011 Škola Slunce – přednáška MUDr. Dvořáčkové Hany 
24. 2. 2011 Srdíčkový – Kloboukový Ples 
1. 3. 2011 Škola Slunce -  Medicínská Beseda – MUDr. Královcová Drahoslava 
7. 3. 2011 Masopustní průvod 
8. 3. 2011 Mezinárodní den žen – Pásmo dětí z MŠ 
8. 3. 2011 Škola Slunce - Rostliny 
18. 3. 2011 Turnaj v „ Člověče nezlob se “  
22. 3. 2011 Škola Slunce - Živočichové 
24. 3. 2011 Projekt EU Svět kolem nás a my v něm ve spolupráci s OA a SZdŠ Blansko 
13. 4. 2011 Vítání jara – MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice 
17. 5. 2011 Turnaj v šipkách 
19. 4. 2011 Škola Slunce - Hory 
21. 4. 2011 Velikonoční čas – malování vajíček a kraslic 
28. 4. 2011 Rej čarodějnic a grilování 
4. 5. 2011 Vystoupení pěveckého kroužku DPS Penzion 
26. 5. 2011 Vystoupení dětí z Dětského domova 
20. – 24. 6. 2011 Senior léto Boskovice, oslavy 20. výročí založení MSSS Boskovice 
21. 9. 2011 Sportovní hry seniorů – 6 ročník 
4. 10. 2011 Škola Slunce – Zdravá výživa 
13. 10. 2011 Koncert houslistky Ilony Stryové 
8. 11. 2011 Škola Slunce – Olešnice           
9. 11. 2011 Štrůdlobraní 
14. 11. 2011 Turnaj v „ Člověče nezlob se “  
21. 11. 2011 Výroba adventních věnců a svícnů 
24. 11. 2011 Hašlerovy písničky 
6. 12. 2011 Mikulášské nadělování 
6. 12. 2011 Škola Slunce - Olešnice 
7. 12. 2011 Zpívání koled studentů SPgŠ Boskovice 
9. 12. 2011 Vernisáž „ Stáří v tváři  - Portréty “ Zuzana Pitnerová 
11. 12. 2011 Vernisáž Zuzany Pitnerové – Skleník Boskovice 
12. 12. 2011 Vánoční zpívání a nadělování dětí pod vedením paní učitelky Plavcové 
13. 12. 2011 Vánoční koncert  DPS Penzion 
19. 12. 2011 Těšíme se na vánoce – MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice 
21. 12. 2011 Vánoční koncert sdružení Evangelíků Boskovice 
prosinec 2011 Vánoční besídky na jednotlivých odděleních 
29. 12. 2011 Mše svatá 



Statistické údaje PS 
 

Statistické údaje 
Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS za rok 2011    55 
Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok 2011     0 
Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k 31. 12. 2011   38 
Počet evidovaných uživatelů PS k 31. 12. 2011 318 
Počet obyvatel na DPS k 31. 12. 2011 139 
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 45 564,00
dovážka pracovní dny počet obědů 36 260,00
dovážka so, ne, sv počet obědů 9 304,00
nákupy a pochůzky hodina 291,25
úklid a údržba DPS hodina 3 058,00
běžný úklid domácnosti hodina 386,25
velký úklid domácnosti hodina 304,50
příprava topení – donáška uhlí, dřeva hodina 28,00
praní a žehlení prádla kg 1 100,00
pouze praní  kg 436,00
pouze žehlení kg 138,00
doprovod a dohled hodina 224,25
pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla, oblékání) hodina 194,75
pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 5,00
pomoc při osobní hygieně hodina 619,00
pedikúra úkon 381,00
dohled nad užíváním léků úkon 244,00
měření krevního tlaku úkon 75,00

Věk počet  
klientů 

27 – 65   29 
66 – 85  219 
nad 85   70 
celkem  318 

DPS Počet 
klientů 

Noví obyvatelé    10 
Počet odchodů - zemřelí    4 
Počet odchodů – ostatní     8 
Počet obyvatel na DPS   
k  31. 12. 2011 

139 



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

měsíc akce 
Leden, únor, březen Úterní promítání v jídelně – p. Olejníček 
Duben Prodejní akce výrobků - Babinec 

Květen Oslava dne matek – vystoupení pěveckého 
kroužku a dětí z MŠ Bílkova 

Červen 
Oslavy 20. let MSSS – vystoupení v krojích 
Grilování 
Posezení s knězem Mgr. Kaňou 

Červenec Zájezd obyvatel DPS 
Listopad Hašlerovy písničky 

Listopad, prosinec 

Schůze s obyvateli DPS 
Vystoupení MŠ k Mikuláši 
Zpívání pěveckého kroužku v DS Sadová 
Prodejní akce výrobků – Babinec 
Vánoční posezení 

 
 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité za rok 2011 68 
Uživatelé PS, kteří si zapůjčili pomůcky v rámci fakult. služeb PS 13 
 
Pomůcky, o které je největší zájem: 

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

 
Ke konci roku 2011 došlo k dovybavení půjčovny o mechanické vozíky, chodítka s kolečky, 
přenosné hrazdy k lůžkám, posuvné stolky k lůžkám, toaletní židle. 
Pomůcky (sedačky do vany, na vanu) využíváme i při poskytování PS v terénu.  
 
 

Stravování 
Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování obyvatel domova pro seniory, domova se 
zvláštním režimem, obědy pro klienty pečovatelské služby, 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. Strávníci si mohou vybírat obědy ze dvou jídel. Připravujeme 5 druhů 
diet a několik variant mechanické úpravy stravy dle individuálních potřeb uživatelů.  
Stravovací úsek se schází pravidelně s uživateli zařízení i zaměstnanci na stravovacích 
komisích, kde se projednávají podněty a připomínky ke kvalitě jídel a skladbě jídelníčku.  
 
 
 



 
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,  
tzn. osobám se zvýšeným stupněm ztráty soběstačnosti, klade vysoké nároky na personální 
zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné péči. 
Organizaci byl pro rok 2011 zřizovatelem stanoven limit počtu pracovníků na 112 pracovních 
úvazků. 
 

 
Personální struktura a počty zaměstnanců 

Pracovní kategorie 
Počet 

pracovníků 
k 31. 12. 2010

Počet 
pracovníků 

k 31. 12. 2011 

Přírůstky 
a úbytky za 

rok 2011 
Střední zdravotnický personál 18 16 -2 
Pracovníci sociální péče    49,5 52 +3       -0,5 
Sociální pracovníci  3   3  
THP pracovníci 12           12  
Pracovníci kuchyně    11,5    11,5  
Pracovníci údržby  3  2          -1 
Pracovníci vrátnice       3,45      3,45  
Pracovníci úklidu       7,75      7,75  
Pracovníci prádelny, švadlena       3,75      3,75  
Celkem     111,95 111,45 +3     -3,5 
Limit stanovený zřizovatelem     112,00 112  

           Příloha: Organizační struktura MSSS k 31. 12. 2011 
 
 
Komentář ke změnám personální struktury 
Z důvodu realizace úsporných opatření v mzdové oblasti došlo v měsíci lednu 2012 ke snížení 
2 úvazků středního zdravotnického personálu ve prospěch posílení pozic pracovníků přímé 
obslužné péče. U pracovníků sociální péče pro pečovatelskou činnost byl dočasně snížen stav 
pracovníků o 0,5 úvazku. V měsíci říjnu došlo ke snížení 1 pracovního úvazku pracovníka 
údržby opět ve prospěch posílení pracovníka přímé obslužné péče, kde s ohledem na kapacitu 
služeb a skladbu klientů přetrvává podhodnocená personální struktura.  
 
 
Komentář k vývoji v mzdové oblasti 
V návaznosti na snížení mzdového limitu byla provedena v organizaci úsporná opatření 
v systému odměňování snížením prostředků na platy využitím nařízení vlády č. 381/2010 Sb. 
§ 6 (zvláštního způsobu určení platového tarifu). U zdravotnických pracovníků došlo 
k poměrnému snížení platového tarifu v rámci rozpětí tarifů příslušné platové třídy.  
U kategorie manuálních pracovníků (platová třída 1-6) došlo k úpravě platu formou snížení 
platového stupně v rámci rozpětí platových tarifů příslušné platové třídy. U pracovníků 
v kategorie THP zůstalo zachováno určení platového tarifu dle § 4 nařízení vlády č. 564/2006 
Sb. v platném znění. Důsledkem úsporných mzdových opatření bylo snížení průměrné hrubé 
mzdy v organizaci z 17 437 Kč (2010) na 16 948 Kč (2011). 



Ostatní změny v personální a mzdové oblasti v roce 2011 byly prováděny na základě 
legislativních úprav v oblastech nemocenského, sociálního a důchodového pojištění. Jednalo 
se například o zvýšení doby zaměstnavatelem hrazené náhrady mzdy za dočasnou pracovní 
neschopnost ze 14 kalendářních dnů na 21, zrušení možnosti odpočtu poloviny náhrady mzdy 
za dočasnou pracovní neschopnost z odváděného sociálního pojistného, snížení procentní 
sazby z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů. 
 
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy  
Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika 
vzniku pracovního úrazu. Pravidelně se uskutečňuje školení BOZP a PO, v roce 2011 
proběhlo ve dvou termínech - 3. 11. a 10. 11. 2011, tak i prověrka BOZP, která se 
v organizaci uskutečnila dne 18. 4. 2011. Zaměstnavatel dbá na vybavení pracovníků 
osobními ochrannými pomůckami, aby byli schopni vykonávat svěřené úkoly bez rizika 
vzniku pracovního úrazu. Další důležitou součástí BOZP v organizaci je účast dotčených 
pracovníků na zaškolení při uvádění nových zařízení a strojního vybavení do jednotlivých 
provozů. 
 
Pracovní úrazy 
V roce 2011 byly v organizaci registrovány dva pracovní úrazy 
V obou případech se jednalo o drobná poranění s krátkodobou pracovní neschopností. 
 
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  zabezpečuje vzdělávání těchto pracovníků v rámci realizace 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 Individuální vzdělávací plán na základě, kterého je 
tvořen Vzdělávací plán organizace. 
 
 
 
 
 
 



III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

Rozbor hospodaření středisek organizace k 31. 12. 2011 
 Domova pro seniory v tis. Kč 
Náklady na činnost  36 164 
Tržby z činnosti  25 866 
Dotace na činnost státní 8 680 
Dotace na činnost od zřizovatele 1 618 
Hospodářský 
výsledek 

 0 

   
 Domova se zvláštním režimem  
Náklady na činnost  9 977 
Tržby z činnosti  7 009 
Dotace na činnost státní 2 968 
Dotace na činnost od zřizovatele 0 
Hospodářský 
výsledek 

 0 

   
 Pečovatelské služby  
Náklady na činnost  6 501 
Tržby z činnosti  3 577 
Dotace na činnost státní 1 476 
Dotace na činnost od zřizovatele 1 448 
Hospodářský 
výsledek 

 0 

   
 Domy s pečovatelskou službou  
Náklady na provoz  4 390 
Tržby z provozu  4 255 
Dotace na provoz státní 0 
Dotace na provoz od zřizovatele 134 
Hospodářský 
výsledek 

 -1 

   
Hospodářská činnost 

Náklady na hospodářskou činnost 729 
Tržby z hospodářské činnosti 897 
Hospodářský výsledek 168 

 
 
Komentář k tabulce náklady 2011 
Výše oprav se snižuje o proúčtování vytvořené rezervy na opravy z roku 2010 v částce 
1 087 673 Kč. Částka je v nákladech uvedena v samostatné kolonce pod kolonkou oprav.  
 
 



Finanční majetek  
Název Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

Pokladna  31 780,00 39 242,00
Běžný účet I 3 830 289,57 5 397 658,06
Běžný účet II 3 091 643,54 521 926,17
Běžný účet III 507 578,01 211 644,28
Běžný účet FKSP 235 570,18 180 203,37
Ceniny 310,00 194,00
Celkem 7 697 171,30 6 350 867,88
 
 
Pohledávky a závazky 
Číslo účtu Název Částka Stav 

311 Odběratelé 586 691,20 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 122 010,00 Zálohy na elektřinu 
321 Dodavatelé 2 232 769,93 Uhrazeno v e lhůtě splatnosti 
324 Krátkodobé přijaté zálohy 16 608,27 Zálohy na nájmy  

 
Dotace 

Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb 

Název služby Požadovaná výše dotace 
v Kč 

Přiznaná výše dotace 
v Kč 

Domov pro seniory         10 500 000,00 8 680 000,00 
Domov se zvláštním režimem 3 500 000,00 2 968 000,00 
Pečovatelská služba 1 800 000,00 1 476 000,00 
Celkem dotace MPSV          15 800 000,00       13 124 000,00 

 
Čerpání dotací v roce 2011 v Kč 
Dotace Čerpání, krytí nákladů dotace v Kč 
Provozní příspěvek zřizovatele 3 200 000,00 
Dotace šance OPLZZ 814 826,00 
Dotace vzdělávání OPLZZ 867 743,73 
Komunitní plánování 139 500,00 
Dotace  MPSV                                        13 124 000,00 

 
o Zřizovatel poskytl organizaci dotaci v částce 3 200 tis. Kč, která byla zcela vyčerpaná.  
o Úřad práce Jm kraje v roce 2011 poskytl dotaci v částce 815 tis. Kč.  
o Dotace „Vzdělávání“ z programu OPLZZ – proúčtování dotace k 31. 12. 2011 činí 868 tis. 

Kč. MSSS obdržela v roce 2011 na speciální účet „Vzdělávání“ částku 498 tis. Kč. Rozdíl 
bude připsán v roce 2012 po kontrole 4. monitorovací zprávy.   

o Vyúčtování dotace „Komunitní plánování“ bylo zakončeno k 31. 3. 2011. 
 

 
 
 
 



Investice 
Realizace díla se uskutečnila v období květen – říjen 2011, skutečná cena díla  
činila 3 196 263 Kč. Z dotačního titulu SFŽP Operačního programu Životního prostředí, 
oblasti Realizace úspor energie byla organizaci MSSS přiznána dotace ve výši 2 242.811,70 
Kč, zbývající prostředky ve výši 953.451,30 Kč byly uhrazeny z vlastních zdrojů organizace.  
 
Doplňková činnost 

Předmět příjmů  Kč  
Praní 2 400,00  
Obědy cizí 604 893,50  
Nájemné nebyt. prostory 289 096,00  
Nájemné auto 865,10  
Celkem příjmy 897 254,60  

  
 
 

Druh výdaje Obědy  Nájemné 
nebyt. 

Praní 
prádla 

Nájemné 
auto       

Spotřeba materiálu 323 996,32 - - 259,53 
Spotřeba energií 112 359,00 - 960,00 - 
Opravy a udržování - 135 391,70 - 346,04 
Ostatní služby - - - - 
Jiné náklady - - - - 
Mzdové náklady 83 229,00 13 058,00 710,00 64,00 
Zák. soc. pojištění 28 308,00 4 440,00 242,00 22,00 
Zák. soc. náklady 832,00 130,00 8,00 1,00 
Odpisy 3 663,00 21 473,00 - - 
Celkem náklady 552 387,32 174 492,70 1 920,00 692,57 
Zisk 52 506,18 114 603,30 480,00 172,53 
Ztráta         
 
 
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí 168 tis. Kč 
Organizace provádí hospodářskou činnost v oblastech: 
Poskytování obědů pro cizí občany  
Pronájem nebytových prostor 
Nájem automobilu 
Praní prádla 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

Zhodnocení technického stavu vozidel 
Vozidla jsou průběžně kontrolována v autorizovaných servisech a pravidelně procházejí 
kontrolou na stanici STK včetně měření emisí. Technický stav je na dobré úrovni pouze  
u vozidla FELICIA KOMBI, BKE 41-35 je patrná hluboká koroze karoserie. Vzhledem ke 
stáří vozidla je větší investice nerentabilní. 
 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
Název účtu Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 Rozdíl Poznámka

Software 339 449,00 434 958,00 95 509,00  *1 
DDNM 104 691,00 104 691,00 0,00   
Budovy a stavby 156 073 629,60 158 516 786,60 2 443 157,00  *2 
Pracovní stroje 9 396 566,41 9 886 503,41 489 937,00  *3 
Dopravní prostředky 2 026 107,00 2 026 107,00 0,00  *4 
Inventář 251 514,00 218 266,50 -33 247,50  *5 
Pozemky 1 440 971,00 1 440 971,00 0,00   
DDHM - nábytek 9 924 369,60 10 893 460,23 969 090,63  *6  
DDHM - kuchyňské zařízení 1 378 193,44 1 471 826,06 93 632,62  *7  
DDHM - prádlo 34 085,00 34 085,00 0,00  *8  
DDHM - matrace 846 680,10 621 440,10 -225 240,00  *9  
DDHM - inventář 55 529,00 55 529,00 0,00  *10  
DDHM - PPS 7 675 567,82 8 452 522,55 776 954,73  *11  
DDHM - knihovna 6 663,00 10 425,00 3 762,00  *12 
 

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

Škoda Felicia   3 942 448,46 11,30 1997 
Škoda Octavia   5 495 515,06   9,37 2000 
Renault Traffic   2 830    284,53 10,05 2003 
Renault Kangoo I 11 509 1 132,25   9.83 2004 
Renault Kangoo II 10 665 1 050,91   9,85    2010 



Přehled pohybu majetku Nákup 2011 Výřad 2011   

*1 software 95 509,00 0,00   
*2 budovy a stavby 2 443 157,00 0,00   
*3 pracovní stroje 897 859,00 407 922,00   
*4 dopravní prostředky 0,00 0,00   
*5 inventář 0,00 33 247,50   
*6 DDHM - nábytek 1 169 090,00 199 999,37                      
*7 DDHM - kuchyňské zařízení 148 833,00 55 200,38   
*8 DDHM - prádlo 0,00 0,00   
*9 DDHM - matrace 8 745,00 233 985,00   
*10 DDHM - inventář 0,00 0,00   
*11 DDHM - PPS 1 255 357,00 478 402,27   
*12 DDHM - knihovna 3 762,00 0,00   

 
Nákup hmotného majetku nad 40 000,- Cena včetně DPH  
Konvektomat Retigo 396 000,00 Havarijní stav původního 
Telefonní ústředna 239 978,00 Původní nefunkční 
Myčka podložních mís 171 600,00 Havarijní stav původní 
Kopírka 57 033,50 Darem 

 
 Cena včetně DPH 
Technické zhodnocení - Projektová dokumentace k přístřešku Penzion 23 682,00
Technické zhodnocení - Budova DPS - zateplení 2 397 019,00
Zařazení majetku – Rekonstrukce pergoly 22 456,00
Celkem  2 443 157,00

 
 
Nehmotný majetek Cena včetně DPH 
MS Office 2010 – komunitní plánování (přímé náklady) 7 440,00
MS Office 2010  65 116,00
TeamViewer 6 Business 21 055,00
Zoner Photo Studio 1 898,00
Celkem 95 509,00

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

Fondy Stav  
k 1. 1. 2011  Příděl  Čerpání Zůstatek  

k 31. 12. 2011 
Fond reprodukce 205 425,20 3 659 016,10 3 864 441,27 0,03

Fond rezervní 2 325 734,19 492 805,58 841 681,72 1 976 858,05

Fond odměn 319 399,80 0,00 300 000,00 19 399,80

Fond FKSP 408 126,42 226 998,00 375 300,40 259 824,02



  Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011
Běžný účet FKSP 235 570,18 180 203,37

 
Fond FKSP 2011 
 
Příjmy           Výdaje   

 
   
 
 

  
   
 
 
 
Čerpání půjček FKSP 2011 (335 100)                     Nevyrov. převody FKSP 2011(243 100)  

                      
 
 
 
 
 

 
 
 
Fond rezervní 2011      
Příjmy                     Výdaje 

 
 
 
 
 
VII. Kontrolní činnost 
Městský úřad                  
B o s k o v i c e 
                  
Přehled a výsledek kontrol externích kontrolních orgánů v MSSS v roce 2011: 
 
Orgán: Krajská hygienická stanice Jmk Brno 
Předmět kontroly:  Dodržování právních předpisů ve stravovacích provozech  
Výsledek: protokol ze dne 2. 3. 2011 -  bez nedostatků a uložení nápravných opatření 
 
Orgán: Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly: kontrola hospodaření za II. pololetí 2010   
Výsledek: protokol ze dne 4. 4. 2011 -  bez nedostatků a uložení nápravných opatření 
 

Příděl  226 998,00
Celkem 

Jubilea  45 000,00
Letní tábory 6 000,00
Kulturní akce 84 000,00
Vitamínové balíčky 34 200,00
Stravování  206 100,40
Celkem 375 300,40

PS k 1. 1. 2011 163 410,00
Čerpání  105 000,00
Splátky -193 710,00
KS 31. 12. 2011 74 700,00

Poplatky 595,00
Úrok -69,35
Stravování 1 340,00
Příděl 3 055,00
Půjčky 0,00
Rozdíl 4 920,65

Dary 291 095,17
Příděl HV r. 2010 201 710,41
Celkem 492 805,58

Technické zhodnocení 
Zateplení budova Havlíčkova 

550 513,00

Dary 291 168,72
Celkem 841 681,72



Orgán: Krajská hygienická stanice Jmk Brno 
Předmět kontroly:  Zajištění pracovních podmínek BOZP – kategorizace prací, prostorové 
podmínky pracovišť, sanitární zařízení, osvětlení, větrání   
Výsledek: protokol ze dne 6. 4. 2011  - bez nedostatků a uložení nápravných opatření 
 
Orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna    
Předmět kontroly:  Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců    
Výsledek: protokol ze dne 21. 4. 2011 - bez nedostatků a uložení nápravných opatření 
 
Orgán: Krajská hygienická stanice Jmk Brno 
Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů o předcházení, vzniku a šíření infekčních 
onemocnění a hygienických požadavků na provoz ústavů sociální péče  
Výsledek: protokol ze dne 3. 5. 2011  - bez nedostatků uložení nápravných opatření 
 
Orgán: Krajský úřad Jm kraje 
Předmět kontroly:  Inspekce poskytování sociálních služeb – Domov pro seniory  
Výsledek: protokol ze dne 8. 9. 2011 -  získáno 135 z max. počtu 144 bodů, tj. 93,75% 
(hodnocení standardy kvality splněny výborně (90-100%), uloženo Dopracovat standard č. 3 
 
Orgán: Krajská hygienická stanice Jmk Brno 
Předmět kontroly:  Dodržování právních předpisů ve stravovacích provozech  
Výsledek: protokol ze dne 19. 9. 2011 -  bez nedostatků uložení nápravných opatření 
 
Orgán: MMR, Státní fond životního prostředí    
Předmět kontroly:  Věcná a finanční kontrola projektu Zateplení objektu MSSS   
Výsledek: protokol ze dne 7. 10. 2011 - bez nedostatků a uložení nápravných opatření  
 
Orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí   
Předmět kontroly:  Věcná a finanční kontrola projektu OP LZZ Zvyšování kvality sociálních 
služeb poskytovaných MSSS Boskovice       
Výsledek: Protokol o výsledku kontroly ze dne 11. 11. 2011, uloženo 1 nápravné opatření. 
 
Orgán: Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly:  Kontrola hospodaření za I. pololetí 2011   
Výsledek: protokol ze dne 5. 12. 2011 bez nedostatků a uložení nápravných opatření 
 
Orgán: Auditorská kancelář – Ing. Jaroslav Daňha 
Předmět auditu: Dodržování zásad účtování a financování dotací z MPSV na poskytování 
sociálních služeb 
Výsledek: zpráva ze dne 20. 12. 2011 - kladný výrok auditora, bez zjištění nedostatků 
 
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 

   
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: 
Všechny kontroly provedené orgány veřejné správy v roce 2011 byly uzavřeny s uspokojivým 
výsledkem. Účinnost zavedeného vnitřního 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 18. 11. 
2011 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. 2012  
Účetní inventura souhlasí se stavem skutečným. 
Nápravná opatření nebyla uložena.  
 


