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Vážené dámy, vážení pánové 
 
 

Předkládáme Vám k nahlédnutí Zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb za 
rok 2012. Uvedeným materiálem bychom Vám rádi přiblížili práci v oblasti sociálních služeb, 
hlavní principy i cíle činnosti a aktivity, kterými se je snažíme naplňovat. Současně zde 
najdete údaje umožňující nahlédnout do naší organizační struktury, zdrojů financování  
a způsobu hospodaření organizace, personálního zajištění i skladby uživatelů našich služeb 
sociální péče.   

Rok 2012 v organizaci MSSS navazoval na činnost let předchozích a jsme moc rádi, 
že se nám v něm podařilo posunout kvalitu poskytování sociálních služeb zase o kousíček dál. 
Po celý rok jsme usilovali o to, abychom zajistili našim uživatelům kvalitní a účinné sociální 
služby, které jsou základním předpokladem plnohodnotného a důstojného života seniorů. 
Pokračovali jsme v modernizaci našich zařízení po stránce technické i vybavenosti a zaváděli 
do praxe nové pracovní systémy zvyšující odbornost našich služeb. Stále však ještě máme 
před sebou mnohé úkoly a cíle na cestě poskytování sociálních služeb a nezbývá, než se 
s malým ohlédnutím za dobou právě uplynulou a optimismem pustit do další práce. 

Naše poděkování náleží dobrovolníkům za jejich nezištnou práci a pomoc, sponzorům 
za materiální a finanční podporu našich zařízení a všem spřáteleným partnerským institucím 
za výbornou spolupráci. Poděkování patří rovněž zřizovateli za podporu organizace 
v ekonomicky náročné době.     

Ráda bych touto cestou poděkovala také všem zaměstnancům organizace za obětavou 
práci a trpělivost, se kterou každodenně vykonávají své povinnosti a popřála nám všem 
dostatek sil do další práce. 

Věřím, že díky společnému úsilí se nám i nadále bude dařit přinášet kvalitní služby, 
pomoc a spokojenost těm, kteří sociální péči z důvodů sociálních, věkových či zdravotních 
nezbytně potřebují. 
 
 
 
 

 Bc. Marie Sáňková, ředitelka 
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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  
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 89 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.  
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

Městská správa sociálních služeb poskytla v roce 2012 v souladu s posláním a účelem jejího 
zřízení služby sociální péče téměř 600 klientů, jejichž věková, zdravotní a sociální situace si 
vyžádala intervenci formou sociálních služeb. Organizace provozovala v plné kapacitě ústavní 
pobytová zařízení, kterými jsou Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na ulici 
Sadová. Více než 300 klientům byla poskytována pečovatelská služba  
v jejich přirozeném domácím prostředí. Stejně jako v předchozích letech MSSS provozovala 
Domy s pečovatelskou službou v Boskovicích na Mánesově a Havlíčkově ulici s celkovou 
kapacitou 127 bytů a Půjčovnu kompenzačních pomůcek při pečovatelské službě. Z pověření 
Města Boskovice i v roce 2012 organizace spolupracovala na aktivitách individuálního 
projektu Jihomoravského kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji II“ a dokončila realizaci vlastního tříletého individuálního 
vzdělávacího projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných MSSS Boskovice 
prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců zařízení a podpory procesů zavádění standardů 
kvality sociálních služeb“, který byl financován z prostředků evropských sociálních fondů. 
Organizace na svých pracovištích poskytovala odbornou praxi studentům středních, vyšších 
odborných i vysokých škol sociálního a zdravotního zaměření a ve spolupráci s dalšími 
vzdělávacími institucemi zajišťovala odbornou praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů 
souvisejících oborů. 
V rámci kulturních a aktivizačních činností uspořádala MSSS pro klienty sociálních služeb 
v roce 2012 desítky aktivit, při kterých usilovala nejen o smysluplnost a rozmanitost nabídky, 
ale současně i o začleňování uživatelů sociálních služeb do prostředí místní komunity, osvětu 
a informovanost veřejnosti ve smyslu posilování důstojnosti a úcty společnosti ke stáří  
v rámci probíhajícího Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. 

Ekonomika a materiální zabezpečení 
Organizace v roce 2012 hospodařila s úsporným rozpočtem 54,5 milionu korun. Největší část 
rozpočtu tvořily platby od klientů za poskytované sociální služby ve výši 36,5 mil. Kč, dále 
byla organizaci poskytnuta státní dotace MPSV na provozování sociálních služeb ve výši 12,9 
mil. Kč a provozní příspěvek zřizovatele ve výši 3,3 mil. Kč. Negativně do vývoje ekonomiky 
organizace v roce 2012 zasáhlo snížení příjmů od zdravotních pojišťoven, které regulativně 
podstatným způsobem omezily ústavním zařízením sociální péče možnost nárokovat úhrady 
za poskytovanou zdravotní péči. I navzdory této realitě se však organizaci i v roce 2012 
podařilo pokračovat v  úsilí o zkvalitňování materiálně technického zázemí a prostředky 
investovanými do údržby objektů, zařízení i obnovy hmotného majetku přispět ke zvýšení 
komfortu života klientů i zlepšení pracovního zázemí zaměstnanců. 

Úspěchy v úsilí o zvyšování kvality sociálních služeb 

Certifikát Vážka 
V únoru 2012 získal Domov se zvláštním režimem Městské správy sociálních služeb 
v Boskovicích jako první zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji CERTIFIKÁT 
VÁŽKA. Toto ocenění uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení 
sociálních služeb poskytujícím kvalitní odbornou a bezpečnou péči o lidi s demencí. Certifikát 
se uděluje na základě auditu prováděného odborníky na sociální a zdravotní péči. Získáním 
prestižního ocenění se MSSS zařadila do seznamu zařízení poskytujících kvalitní péči na 
odborně deklarované úrovni. Současně však vstoupila i do náročného procesu soustavného 
zvyšování kvality, který bude muset obhajovat každé dva roky. Pro všechny zaměstnance je 
získání certifikátu úspěchem vnímaným jako ocenění úsilí o kvalitně a profesionálně 
vykonávanou práci. 
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Certifikát pracoviště Bazální stimulace  
Pracoviště ústavních zařízení Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem MSSS 
získala v měsíci říjnu 2012 CERTIFIKÁT PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE. Udělení 
certifikátu je výsledkem uceleného systému vzdělávání pracovníků organizace v kurzech 
Institutu bazální stimulace a úspěšným absolvováním auditu, který Institut provedl na 
pracovištích zařízení za účelem vyhodnocení kvality a výsledků roční práce s tímto 
konceptem. Jeho zavedením se organizaci podařilo rozšířit systém kvality sociální péče  
o koncept bazální stimulace, což významně přispělo ke zvýšení kvality péče zejména  
o imobilní a na lůžko upoutané klienty.  
 

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. 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. Od ledna 2012 proběhla legislativní změna 
v posuzování příspěvku na péči, který nově zohledňuje 10 oblastí (mobilita, orientace, 
komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, 
péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost) a zpřísňuje podmínky pro dosažení výše 
příspěvku. Sociální pracovnice zajišťují uživatelům služby veškerou sociální agendu, 
zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, pomáhají při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.   
 
 

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. 
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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        
Kód  Název výkonu Počet Body 
06611 Administrativní činnosti 1 301
06613 Ošetřovatelská intervence 33 694 1 516 230
06621 Odběr biologického materiálu 925 9 250
06623 Aplikace léčebné terapie 551 2 755
06629 Péče o ránu 2 673 72 171
06631 Komplex  – Klysma, ošetření permanentního katetru 563 5 630
06639 Ošetření stomií 1 262 27 764
06649 Bonifikační kód – dny pracovního volna nebo klidu 9 798 78 384
celkem   1 712 485,00
 

 
měsíc 

DS DZR 

leden 120,35 35,94 

únor 121,72 36,76 

březen 119,03 37,00 

duben 120,77 37,30 

květen 121,23 35,94 

červen 122,93 36,00 

červenec 123,48 37,00 

srpen 123,23 36,29 

září 122,73 38,00 

říjen 120,55 37,45 

listopad 120,83 37,00 

prosinec 119,84 37,42 
%  roční   
obložnost 97,90 % 96,95% 

Příspěvek na péči DS DZR

I. stupeň – lehká závislost 20   6 
II. stupeň – středně těžká závislost 42 16 
III. stupeň – těžká závislost 29 12 
IV. stupeň – úplná závislost 30   3 
nemá přiznáno   3   1 
Součet 124 38 

Věk: DS DZR 
27 – 65 13  5 
66 – 85  61 21 
nad 85 50 12 
Průměrný věk:    82,0   78,4 
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Statistika výkonů aktivizační péče 
LVT pasivní 283 
LTV aktivní 268 
LTV skupinová 2 200 
Mechanoterapie:  
Motomed 2 150 
Vodoléčba:  
Parafín 112 
Vířivky 100 
Masáže 138 
Elektroléčba:  
Bioptronová lampa 308 
Ostatní :  
Jemná motorika 338 
Mozkový joging 1 500 
Vysoké chodítko 617 
Nízké chodítko 216 
Vertikalizace do sedu 298 
Vertikalizace do stoje 268 
Nácvik WC křeslo 102 
Nácvik sebeobsluhy 114 
Celkem: 9 012 

 

Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR 
10.1.2012 Škola Slunce přednáška MUDr. Krejsty Jana „Urologie a senioři“ 
10.1.2012 Beseda o zimních sportech  - SPgŠ Boskovice 
12.1.2012  Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
17.1.2012 Úterníček s VÚPOP 
1.2.2012  Škola Slunce Novinky v roce 2012 - MUDr. Dvořáčková Hana 
9.2.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
14.2.2012 Masopustní průvod 
29.2.2012 Motýlkový kloboukový bál 
9.2.2012 Tvoření z papíru pro radost s Radkou a Lucií 
16.2.2012 Tvoření z papíru pro radost s Radkou a Lucií 
21.2.2012 Fit tour těla a duše – Cestománie - start 
28.2.2012 Beseda o Židovském městě v Boskovicích Ing. Vítková Jaromíra 
6.3.2012 Pásmo písniček a veršů k MDŽ – SPgŠ Boskovice 
8.3.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
12.3.2012 Zpívání pro radost s Evou 
20.3.2012 Cestománie – Česká republika 
26.3.2012 Zpívání pro radost s Evou 
27.3.2012 Škola Slunce – košíkářství, pletení z proutí - pan Válek Jaroslav 
2.4.2012 Velikonoční dílny s floristkami Majou a Hanou 
3.4.2012 Velikonoční dílny se studenty SPgŠ 
10.4.2012 Škola Slunce – historie odívání 
12.4.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
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16.4.2012 Zpívání pro radost s Evou 
17.4.2012 Jarní koncert DPS PENZION 
24.4.2012 Škola Slunce – Planeta ZEMĚ 
30.4.2012 Rej čarodějnic 
3.5.2012 Vítání jara – Praktická škola Boskovice 
10.5.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen a s paní 

místostarostkou Ing. Vítkovou Jaromírou 
14.5.2012 Zpívání pro radost s Evou 
22.5.2012 Cestománie - Polsko 
28.5.2012 Zpívání pro radost s Evou 
12.6.2012 Škola Slunce – Chystáme se na léto 
14.6.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
19.6.2012 Cestománie - Německo 
25.6. – 29.6.2012 Barevný týden 
25.6.2012 Hudební odpoledne - vzpomínkový hudební pořad na Waldemara 

Matušky 
26.6.2012 Pohádkové odpoledne – pohádky o Velenovi, děti z MŠ, studenti SPgŠ 
 Vernisáž výstavy linoritů sv. Anežky České - SPgŠ 
27.6.2012 Taneční odpoledne – Taneční skupina ZUŠ Boskovice 
                                    Taneční skupina orientálního tance Aysun 
28.6.2012 Duchovní odpoledne – Mše svatá na zahradě MSSS 
29.6.2012 Vzpomínkové odpoledne 
9.7.2012 Zpívání pro radost s Evou 
12.7.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
24.7.2012 Cestománie – Francie 
9.8.2012 Narozeninové posezení z Unií křesťanských žen 
21.8.2012 Cestománie - Rakousko 
12.9.2012 Sportovní klání v kuželkách v CSS Letovice 
13.9.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
18.9.2012 Cestománie -  Maďarsko 
24.9.2012 Zakončení 3. ročníku Senior léta a 7. ročníku Sportovních her 
1.10.2012 Pochod generací aneb co společně dokážeme 
10.10.2012 Podzimní dílny 
10.10.2012 Den otevřených dveří MSSS Boskovice 
10.10.2012 Štrůdlobraní 
11.10.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
16.10.2010 Škola Slunce – Cestománie – Itálie 
31.10.2012 Škola Slunce – Putování za faunou a florou světa – Madagaskar 
1.11.2012 Tajemné dušičkové odpoledne s keramičkou Zuzanou Strakovou 
8.11.2012 Narozeninové posezení s Unií křesťanských žen 
20.11.2012 Škola Slunce – Cestománie – Egypt 
21.11.2012 Hašlerovy písničky 
26. – 30.11.2012 Příprava na ADVENT 
26.11.2012 Vánoční dílny s Majou a Hanou 
4.12.2012 Předvánoční zpívání studentů domova mládeže SPgŠ Boskovice 
5.12.2012 Mikulášské nadělování 
7.12.2012 Škola Slunce – Cestománie – ukončení roku 2012 
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Statistické údaje PS 
Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS za rok 2012   49 
Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok 2012    0 
Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k 31. 12. 2012   46 
Počet evidovaných uživatelů PS k 31. 12. 2012 321 
Počet obyvatel na DPS k 31. 12. 2012 140 
Počet uživatel, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS *     9 
* 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 48 518,00
Dovážka pracovní dny počet obědů 38 405,00
Dovážka so, ne, sv počet obědů 10 113,00
Nákupy a pochůzky hodina 217,25
Úklid a údržba DPS hodina 2 583,00
Běžný úklid domácnosti hodina 382,50
Velký úklid domácnosti hodina 272,25
Příprava topení – donáška uhlí, dřeva hodina 13,00
Praní a žehlení prádla kg 922,00
Pouze praní kg 440,00
Pouze žehlení kg 150,00
Doprovod a dohled hodina 344,75
Pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla, oblékání) hodina 342,25
Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 16,50
Pomoc při osobní hygieně hodina 898,25
Ošetření nohou - pedikúra úkon 308,00
Dohled nad užíváním léků úkon 216,00
Měření krevního tlaku úkon 97,00
Doprava vozidlem po Boskovicích kilometr 775,00
Doprava vozidlem mimo Boskovice kilometr 16,00

Věk Počet  
klientů 

27 – 65   26 
66 – 85  223 
nad 85   72 
celkem  321 

DPS Počet klientů
Nový obyvatelé    15 
Počet odchodů - zemřelí    8 
Počet odchodů – ostatní     6 
Počet obyvatel na DPS   
k 31. 12. 2012 

140  
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Aktivizační a kulturní činnosti na DPS „Penzion“ 
Akce pořádané Výborem obyvatel DPS „Penzion“ ve spolupráci s MSSS. 

měsíc akce 
Únor Zdravotní přednáška – MUDr. Mejzlík 
Duben Prodejní akce výrobků - Babinec 
Květen Schůze s obyvateli DPS 

Oslava dne matek – vystoupení pěveckého kroužku a dětí z MŠ Bílkova 
Červenec Zájezd obyvatel DPS 
Listopad 
 

Hašlerovy písničky 
Schůze s obyvateli DPS 

Prosinec 
 

Vystoupení MŠ k Mikuláši; 
Zpívání pěveckého kroužku v DS Sadová 
Prodejní akce výrobků – Babinec 
Vánoční posezení 

Každé pondělí  - zpívání pěveckého kroužku v jídelně 
Každé úterý  - ruční práce v Babinci 
Každou středu  - promítání p. Olejníčka v jídelně 
Každý čtvrtek  - cvičení jógy v tělocvičně s p. Meluzínovou 

 
Zpravidla každý měsíc se sociální pracovnice účastní schůze Výboru obyvatel DPS Penzion, 
kde jsou řešeny aktuální připomínky a náměty obyvatel. 
 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

Statistické údaje 
Sledovaný ukazatel  Počet 
Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité za rok 2012 69 
Počet uživatelů PS, kteří si zapůjčili pomůcku 24 
 
Pomůcky, o které je největší zájem: 
- Elektrická postel 
- Mechanická postel 
- Toaletní židle 
- Mechanický vozík 
- Chodítko, chodítko s kolečky 
 
Ke konci roku 2012 došlo k dovybavení půjčovny o chodítka s kolečky a 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.  
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Měsíc 
Plán spotřeby 

potravin 
obyvatel 

Plán spotřeby 
potravin 
ostatních 
strávníků 

Plán spotřeby 
celkem 

Skutečná 
spotřeba 
potravin 
celkem 

Rozdíl 

Leden 347 143,50 187 949,00 535 092,50 535 114,33 21,83
Únor 326 667,50 191 777,00 518 444,50 520 481,92 2 037,42
Březen 350 287,00 200 013,00 550 300,00 548 658,51 -1 641,49
Duben 341 143,50 176 842,00 517 985,50 520 998,38 3 012,88
Květen 356 692,50 190 588,00 547 280,50 543 826,03 -3 454,47
Červen 360 240,00 181 424,00 541 664,00 541 690,69 26,69
Červenec 367 401,50 174 899,00 542 300,50 543 258,33 957,83
Srpen 358 983,50 184 034,00 543 017,50 539 542,93 -3 474,57
Září 349 615,00 167 243,00 516 858,00 518 864,91 2 006,91
Říjen 353 081,50 184 498,00 537 579,50 532 175,08 -5 404,42
Listopad 343 114,50 178 901,00 522 015,50 521 347,83 -667,67
Prosinec 351 883,00 154 367,00 506 250,00 512 839,82 6 589,82
celkem  4 206 253,00  2 172 535,00  6 378 788,00  6 378 798,76 10,76
 
 
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. 
Organizace měla pro rok 2012 zřizovatelem stanoven limit počtu pracovníků na 112 
pracovních úvazků. 

Personální struktura a počty zaměstnanců 

Pracovní kategorie 
Počet 

pracovníků 
k 31. 12. 2011

Počet 
pracovníků 

k 31. 12. 2012 

Přírůstky 
a úbytky za 

rok 2012 
Střední zdravotnický personál 16 16  
Pracovníci sociální péče 52 52,5 +0,5       
Sociální pracovníci   3   3  
THP pracovníci           12           12  
Pracovníci kuchyně    11,5    11,5  
Pracovníci údržby  2  2  
Pracovníci vrátnice      3,45      3,45  
Pracovníci úklidu      7,75      7,75  
Pracovníci prádelny, švadlena      3,75      3,75  
Celkem 111,45 111,45 111,95     
Limit stanovený zřizovatelem       112       112      112 

           Příloha: Organizační struktura MSSS k 31. 12. 2012 



13 
 

Komentář ke změnám personální struktury 
Za rok 2012 došlo k navýšení počtu pracovníků v sociálních službách o polovinu úvazku 
z důvodu zvýšeného počtu úkonů na úseku pečovatelské služby. Počet úvazků odpovídá 
zřizovatelem stanovenému limitu.   

Komentář k vývoji v mzdové oblasti 
V roce 2012 došlo ve mzdové a personální oblasti ke změnám novelizací zákoníku práce  
a také v sociálním a zdravotním pojištění. Tyto změny nás výrazně zasáhly při zaměstnávání 
pracovníků na zástupy za nemocné zaměstnance. Na dohody o provedení práce, kterými naše 
organizace často řeší tyto zástupy, nově sice může zaměstnanec odpracovat až 300 hodin  
v roce, ale na druhou stranu vzniká pro zaměstnavatele i zaměstnance povinnost odvodů na 
sociální a zdravotní pojištění při měsíční odměně nad 10 000 Kč. I další způsob zaměstnávat 
pracovníky uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou, je nově omezen možností uzavřít 
pracovní smlouvu s jedním zaměstnancem pouze třikrát i včetně prodloužení smlouvy a pak 
po dobu 3 roků nelze s tímto pracovníkem uzavřít znovu pracovní smlouvu na dobu určitou. 
V roce 2012 bylo registrováno 53 případů pracovních neschopností z nichž většina byla 
dlouhodobá a neschopnosti celkem trvaly 3 721 kalendářních dnů. Povinnost zaměstnavatele 
hradit zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní neschopnost v délce 21 dní z mzdových 
prostředků organizace a nutnost personálních zástupů za nemocné pracovníky z důvodu 
zajištění potřebnosti provozu se negativně projevila na vývoji průměrné mzdy v organizaci, 
která má od roku 2010 klesající tendenci (průměrný plat 2010 - 17 437,- Kč, 2011 – 16 948,- 
Kč, 2012 - 16 594,- Kč). 

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy  
Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika 
vzniku pracovního úrazu. Pravidelně se uskutečňuje školení zaměstnanců v oblasti předpisů 
BOZP a PO, v roce 2012 proběhlo v organizaci ve dnech 30. 10. a 22. 11. 2012. Další 
důležitou součástí BOZP v organizaci je účast dotčených pracovníků na zaškolení při uvádění 
nových zařízení a strojního vybavení do jednotlivých provozů. Zaměstnavatel dbá, aby 
zaměstnanci vykonávali pouze práce, pro něž mají odbornou a zdravotní způsobilost. Vedoucí 
pracovníci jsou odpovědni za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jimi řízených 
pracovištích a za vedení evidence pracovních úrazů.   

Pracovní úrazy 
V roce 2012 byly v organizaci registrovány čtyři pracovní úrazy. Ve třech případech se 
jednalo o drobné úrazy s krátkodobou pracovní neschopností, jeden úraz si vyžádal 
dlouhodobou pracovní neschopnosti. 

Vzdělávání zaměstnanců 
Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 109 a §111) ukládá poskytovatelům 
sociálních služeb 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 zabezpečovala vzdělávání těchto pracovníků 
zejména realizací individuálního vzdělávacího projektu z OPLZZ „Zvyšování kvality 
sociálních služeb poskytovaných MSSS Boskovice prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců 
zařízení a podpory zavádění standardů kvality sociálních služeb“. Projekt byl zaměřen na 
zvyšování všeobecných i specifických odborných znalostí a dovedností pracovníků 
v sociálních službách a jeho realizací se podařilo zvýšit odborné znalosti a dovednosti 
zaměstnanců nezbytné pro naplňování standardů kvality v sociálních službách i přispět 
k jejich osobnostnímu rozvoji. Zařízení pobytových služeb Domov pro seniory a Domov se 
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zvláštním režimem získaly na základě vzdělávání v oblasti metod bazální stimulace  
a následných auditů jejich zavádění do praxe certifikát Pracovišť Bazální stimulace. 
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 se 
vzdělávají v kreditním systému celoživotního vzdělávání a dokladují zaměstnavateli 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu včetně aktuálních 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání.  
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 jednotlivých pracovníků, které jsou zpracovávány systémem 
Individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců. 
 
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

Rozbor hospodaření středisek organizace k 31. 12. 2012 
 Domova pro seniory                                  v tis. Kč 
Náklady na činnost  32 547 
Tržby z činnosti  22 560 
Dotace na činnost státní 8 680 
Dotace na činnost od zřizovatele 768 
Ostatní dotace  539 
Hospodářský výsledek  0 
   
 Domova se zvláštním režimem                     v tis. 

Kč 
Náklady na činnost  9 755 
Tržby z činnosti  6 225 
Dotace na činnost státní 2 968 
Dotace na činnost od zřizovatele 562 
Hospodářský výsledek  0 
   
 Pečovatelské služby v tis. Kč 
Náklady na činnost  7 233 
Tržby z činnosti  3 947 
Dotace na činnost státní 1 328 
Dotace na činnost od zřizovatele 1 954 
Ostatní dotace  4 
Hospodářský výsledek  0 
   
 Domy s pečovatelskou 

službou 
v tis. Kč 

Náklady na provoz  4 201 
Tržby z provozu  4 201 
Dotace na provoz státní 0 
Dotace na provoz od zřizovatele 0 
Hospodářský výsledek  0 
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  Hospodářská činnost                               v tis. Kč 
Náklady na hospodářskou činnost 629 
Tržby z hospodářské činnosti 841 
Hospodářský výsledek 212 

Finanční majetek  
Název Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012 

Pokladna  39 242,00 19 098,00
Běžný účet I 5 397 658,06 2 808 881,09
Běžný účet II 521 926,17 2 134 770,54
Běžný účet III 211 644,28 324 193,38
Běžný účet FKSP 180 203,37 257 269,02
Ceniny 194,00 518,00
Celkem 6 350 867,88 5 544 730,03

Pohledávky a závazky 
Číslo účtu Název Částka Stav 

311 Odběratelé 290 950,50 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 260,00 Zálohy na energii 
321 Dodavatelé 734 988,44 Uhrazeno ve lhůtě splatnosti 
324 Krátkodobé přijaté zálohy 57 887,00 Zálohy na nájmy  

 
Dotace 

Dotace MPSV na poskytování sociálních služeb 2012 v Kč 

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 1 328 000,00 
Celkem dotace MPSV          15 800 000,00       12 976 000,00 

Přehled dotací a příspěvků 2012 
Dotace Čerpání, krytí nákladů dotace (v tis. Kč) 
Provozní příspěvek zřizovatele 3 284 000,00
Dotace vzdělávání OPLZZ 427 057,06
Komunitní plánování 50 995,00
Dotace  MPSV                                        12 976 000,00
Dotace na zavedení AP PAP 65 000,00

 
o Zřizovatel poskytl organizaci dotaci v částce 3 284 tis. Kč, která byla zcela vyčerpaná.  
o Projekt dotace „Vzdělávání“ z programu OPLZZ byl ukončen k 31. 5. 2012. Dotace byla 

vyúčtovaná v termínu, byla odeslaná poslední monitorovací zpráva, která byla schválena.   
o Celkové vyúčtování dotace „Komunitní plánování“ bude ukončeno v roce 2013. 
o Analytický přehled PAP - dotace Jm Kraje 
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Doplňková činnost 
 

Předmět příjmů  Kč 
Praní 1 700,00
Obědy cizí 568 695,00
Nájemné nebytové prostory 249 607,00
Nájemné auto 20 080,70
Celkem příjmy 840 082,70
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti činí 212 tis. Kč 
 
Organizace provádí hospodářskou činnost v oblastech: 
Poskytování obědů pro cizí občany  
Pronájem nebytových prostor 
Nájem automobilu 
Praní prádla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh výdaje Obědy  
Nájemné 
nebytové 
prostory 

Praní 
prádla 

Nájemné 
auto      

Spotřeba materiálu 299 837,71 - - 6 023,99 
Spotřeba energií 122 838,00 - 680,00 - 
Opravy a udržování - 5 347,00 - 0,00 
Ostatní služby -   22 409,00 - - 
Jiné náklady - - - - 
Mzdové náklady 90 753,00 14 942,00 504,00 1 484,00 
Zák. soc. pojištění 30 857,00 5 080,00 171,00 504,00 
Zák. soc. náklady 1 228,00 202,00 5,00 20,00 
Odpisy 3 663,00 21 473,00 - - 
Celkem náklady 549 176,71 69 453,00 1 360,00 8 031,99 
Zisk 19 518,29 180 154,00 340,00 12 048,71 
Ztráta         
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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. 
  

Opravy vozidel  
Škoda FELICIA – oprava světel – 1 236 Kč 
Renault KANGOO II – oprava nápravy, el. instalace, osvětlení – 12 725 Kč 
Škoda OCTAVIA – oprava nápravy – 3 458 Kč 
Renault KANGOO I – oprava dveřních zámků, přední nápravy a osvětlení, výměna kapalin -
25 458 Kč 
Renault TRAFIC – geometrie, výměna kapalin – 4 442Kč 
 
 
 
 
 
 

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

Škoda Felicia 3 564 382,08 10,72 1997 
Škoda Octavia 10 378 910,84   8,77 2000 
Renault Traffic 6 963 565,61   8,12 2003 
Renault Kangoo I 12 745 1 295,31 10,16 2004 
Renault Kangoo II 12 267 1 312,94 10,70 2010 
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
Název účtu Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012 Rozdíl Poznámka

Software 0,00 78 000,00 78 000,00   *1 
DDHNM Software  434 958,00 482 358,00 47 400,00   *1 
DDNM 104 691,00 0,00 -104 691,00   *2 
Budovy a stavby 158 516 786,60 158 516 786,60 0,00   *3 
Stroje a zařízení 9 886 503,41 9 143 733,20 -742  770,21   *4 
Dopravní prostředky 2 026 107,00 2 026 107,00 0,00   *5 
Inventář 218 266,50 142 646,10 -75 620,40   *6 
Pozemky 1 440 971,00 1 440 971,00 0,00   *7 
DDHM - nábytek 10 893 460,23 10 983 969,88 90 509,65   *8 
DDHM - matrace 621 440,10 616 366,10 - 5 074,00   *9 
DDHM - kuchyňské zařízení 1 471 826,06 1 486 487,74 14 661,68 *10 
DDHM - PPS 8 452 522,55 8 768 709,62 316 187,07 *11 
DDHM - inventář 55 529,00 55 529,00 0,00 *12 
DDHM - prádlo 34 085,00 32 515,75 - 1 569,25 *13 
DDHM - kompenzační pomůcky 1 028 897,10 1 048 665,10 19 768,00 *14 

 

Přehled pohybu majetku Nákup 2012 Výřad 2012   

*1 Software 78 000,00 0,00   
*1 DDHNM Software 47 400,00  0,00   
*2 DDNM 0,00 104 691,00   
*3 Budovy a stavby 0,00 0,00   
*4 Stroje a zařízení 521 592,00 1 028 368,20   
Stroje a zařízení převod do DDHM 235 994,01   
*5 Dopravní prostředky 0,00 0,00   
*6 Inventář převod do DDHM 0,00 75 620,40   
*7 Pozemky  0,00 0,00   
*8 DDHM - nábytek 242 593,00 152 083,35   
*9 DDHM - matrace 2 848,00 7 922,00   
*10 DDHM - kuchyňské zařízení 130 287,00 115 625,32   
*11 DDHM - PPS 716 661,21 400 474,14   
*12 DDHM - inventář 0,00 0,00   
*13 DDHM - prádlo 0,00 1 569,25   
*14 DDHM - kompenzační pomůcky 30 768,00 11 000,00   

Investice 
Nákup hmotného majetku nad 40 000,- Cena včetně DPH  
Konvektomat   236 820,00 Havarijní stav původního 
Zvedák Maxi Twin 125 286,00   
Myčka podložních mís 159 486,00 Havarijní stav původní 
Celkem 521 592,00  
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Nákup nehmotného majetku nad 40 000,- Cena včetně DPH  
Software PAP po odečtení dotace 78 000,00 Legislativní změny 
Celkem HIM, NHIM 611 592,00  

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

Fondy 

Fondy Stav  
k 1. 1. 2012  Příděl  Čerpání Zůstatek  

k 31. 12. 2012 
Fond reprodukce 0,03 3 179 954,00 3 055 592,00 124 362,03

Fond rezervní 1 976 858,05 296 005,47 229 610,00 2 043 253,52

Fond odměn 19 399,80 100 000,00 0,00 119 399,80

Fond FKSP 259 824,02 235 754,00 144 670,00 350 908,02

 
 
        
 Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012
Běžný účet FKSP 180 203,37 257 269,02

 

Fond FKSP 2012 
 
Příjmy           Výdaje   

 
   
 
 

  
   
 
 
 
Čerpání půjček FKSP 2012 (335 100)                     Nevyrov. převody FKSP 2012(243 100)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Příděl  235 754,00
Celkem 235 754,00

Jubilea  15 500,00
Letní tábory 2 000,00
Kulturní akce 73 848,00
Vitamínové balíčky 7 140,00
Stravování  46 182,00
Celkem 144 670,00

PS k 1. 1. 2012 74 700,00
Čerpání  247 000,00 
Splátky 232 950,00
KS 31. 12. 2012 88 750,00

Poplatky 0,00
Úrok 0,00
Stravování 894,00
Příděl 3 995,00
Půjčky 0,00
Rozdíl 4 889,00
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Fond rezervní 2012      
Příjmy                     Výdaje 

 
 
 

 
VII. Kontrolní činnost 
Městský úřad                  
B o s k o v i c e 
               

Zpráva o kontrolní činnosti v MSSS za rok 2012 

Výsledky externí kontrolní činnosti: 
 

Orgán: Město Boskovice    
Předmět kontroly: Kontrola pracovníků MSSS  na alkohol – měření detekčním přístrojem  

Orgán: 2x Krajská hygienická stanice Jmk Brno 
Předmět kontroly:  Dodržování právních předpisů ve stravovacích provozech  

Orgán: 2x Město Boskovice, finanční kontrola    
Předmět kontroly: Kontrola hospodaření za II. pololetí 2011, I. pololetí 2012   

Orgán: 3x Hasičský záchranný sbor JMK 
Předmět kontroly: Tematické kontroly dodržování předpisů o požární ochraně na objektech 
MSSS 

Orgán: Krajská hygienická stanice Jmk Brno 
Předmět kontroly: Dodržování právních předpisů v oblasti dodržování zásad 
epidemiologických opatření a očkování proti infekčním onemocněním v ústavní sociální péči 

Orgán: Firma Microsoft Praha 
Předmět kontroly: Kontrola licencování SW produktů společnosti  

Orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna    
Předmět kontroly:  Kontrola vykázané zdravotní péče u odbornosti 913  
Kontrolované období: 1/ 2009-12/2011 

Orgán: Finanční úřad Brno    
Předmět kontroly: Daňová kontrola projektu OP LZZ - individuální projekt vzdělávání 
zaměstnanců – celková výše dotačního titulu 1, 754 mil. Kč  

Orgán: Auditorská kancelář – Ing. Jaroslav Daňha 
Předmět kontrolního auditu: Dodržování zásad účtování a financování dotací z MPSV na 
poskytování sociálních služeb 

Dary 229 610,00
Příděl HV r. 2011 66 395,47
Celkem 296 005,47

Dary 229 610,00
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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: 
     V organizaci MSSS se v roce 2012 uskutečnilo 13 kontrolních šetření vedených externími 
kontrolními subjekty. V 11 případech byla kontrolní činnost uzavřena bez zjištění nedostatků 
a uložení nápravných opatření, ve 2 případech byla shledána kontrolní zjištění a uložena 
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 15. 10. 
2012 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. 2013  
Účetní inventura souhlasí se stavem skutečným. 
Nápravná opatření nebyla uložena.  
 
 


