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Motto:

Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým.
Charles Dickens.
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Sportovní 432, 664 84 Zastávka

IČO: 00212733
telefon: 546 418 811
fax: 546 418 814
e – mail: dszastavka.burianek@seznam.cz 
web:  www.ddzastavka.unas.cz  

Vedoucí zaměstnanci ředitel
PaedDr. Vilém Buriánek

vedoucí ekonomického úseku a zástupce ředitele
Jaromír Řehořka

vedoucí sociálně zdravotního úseku
Marie Báňová

vedoucí provozního úseku
Tomáš Pospíšil

Zřizovatel Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO: 70888337

Předmět činnosti registrovaná služba: Domov pro seniory (DS)                           
                                          Domov se zvláštním režimem (DZR)

Dle zřizovací listiny č. j. JMK 138889/2009 platné od 1. 1. 2009 

Organizační schéma      je přílohou této zprávy č. 6

Zpracovatelé zprávy PaedDr. Vilém Buriánek, ředitel
Jaromír Řehořka, ekonom
Marie Báňová, vedoucí Zdravotně sociálního úseku
Tomáš Pospíšil, vedoucí Provozního úseku
Hana Kalábová, sociální pracovnice
Božena Mištríková, personalistka
Miluše Tesařová, referentka majetkové správy
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Rok 2011 byl  ve znamení  výrazných změn v podmínkách práce v Domově pro seniory Zastávka,
příspěvkové organizaci (dále jen Domov). Především byly realizovány dvě investiční akce.
Výstavba nového pavilonu určeného pro službu Domov se zvláštním režimem s kapacitou 40 lůžek
byla zahájena 17. ledna a do užívání byla předána 23. září. Akce představovala nejen výstavbu nového
objektu, ale také demolici dvou budov bývalé LDN a výstavbu spojovacího koridoru mezi  oběma
budovami Domova. Současně s tím byly dokončeny terénní úpravy, včetně příjezdových komunikací,
chodníků, vstupních bran, přístřešku pro kontejnery na komunální odpad a kultivace ploch zeleně.
Nový pavilon byl slavnostně otevřen 22. listopadu jako první ukončená akce v oblasti sociální péče,
kterou Jihomoravský kraj financoval s využitím úvěru od Evropské investiční banky. Pavilon předal
slavnostně do užívání hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Druhou investiční akcí byla Revitalizace budovy A, tzn. zateplení, výměna oken, instalace vnějších
žaluzií a zazdění balkonků (tzv. „kazatelen“). Tato investiční akce byla zahájena 10. srpna a skončila
14.  listopadu.  Revitalizace  budovy A se  netýkala  vstupní  haly a  stravovacího  provozu.  Tuto  část
budovy máme v úmyslu zateplit v příštích letech.
Na konci roku byl náš domov připraven na rozšíření kapacity klientů ze 127 na 171. Celková kapacita
Domova tak představuje v areálu Zastávka 9 jednolůžkových, 68 dvoulůžkových a 3 třílůžkové pokoje
a v objektu Zbýšov 17 jednolůžkových pokojů. 
Od 1. prosince jsme zahájili příjem klientů do nové kapacity.  Tento proces bude dokončen během
března  2012.  V souvislosti  s rozšířením  kapacity  bylo  ve  spolupráci  s Krajským  úřadem
Jihomoravského kraje naplánováno zvýšení počtu zaměstnanců o 28, z toho 21 do přímé obslužné
péče. V listopadu jsme přijali  první z nich, a to jednu sociální pracovnici,  jednu uklízečku a deset
pracovnic přímé obslužné péče, abychom mohli připravit provoz nového pavilonu i příjem nových
klientů.  Po  přijetí  všech  nových  zaměstnanců  bude  snížen  průměrný  počet  klientů  na  klíčového
pracovníka z 3,44 v roce 2011 na 3,08 v budově A, a na 2,50 v budově B (těžší případy demencí).
Tento stav považujeme za optimální a máme v úmyslu tento stav dlouhodobě udržet.

Během  roku  2011  jsme  pracovali  na  přípravě  k  získání  certifikátu  „Vážka“,  který  Česká
Alzheimerovská společnost uděluje provozovatelům zařízení,  poskytujících kvalitní služby pro
lidi s demencí. Pod vedením koordinátorky Projektu Gerontologické a organizační supervize (dále
jen GOS) jsme provedli sebehodnocení organizace a zpracovali jsme rozvojový plán pro oblast
péče o seniory s demencí.  V současné době pracujeme na Rozvojovém plánu Domova na léta
2013  –  2016  podle  pokynů  našeho  zřizovatele.  Chceme  se  soustředit  především na  vytváření
podmínek pro zvyšování kvality individualizované péče zejména o klienty se syndromem demence, na
zabezpečení důstojného života klientů a ochranu jejich práv, na další intenzívnější kontakty našich
klientů se sociálním prostředím v Zastávce a dalších okolních městech a obcích, na vytvoření příznivé
pracovní atmosféry pro naše zaměstnance a jejich motivaci ke kvalitní práci.
V rámci  aktualizace  standardu  č.  3  Jednání  se  zájemcem  o  sociální  službu  jsme  zavedli  účast
klíčového  pracovníka  při  sociálním  šetření  v rodině  klienta  před  nástupem do  Domova.  Klíčový
pracovník ve spolupráci s klientem a jeho rodinou zpracovává životní příběh klienta jako podklad pro
budoucí plánování péče podle jeho přání a potřeb. To pomáhá od začátku vtisknout pobytu klienta u
nás důstojný charakter.
Přepracovali jsme náš propagační leták tak, že jsou v něm zvlášť popsány obě sociální služby, které
má náš Domov registrovány.

3



Zpráva o činnosti Domova pro seniory Zastávka, příspěvková organizace za rok 2011

Sociální a výchovná péče

Kapacita
Celková kapacita našeho Domova byla na rok 2011 stanovena dle Rozhodnutí Jihomoravského kraje
na 127 klientů (kapacita byla snížena o 10 lůžek oproti roku 2010 – postupné snižování třílůžkových
pokojů). 
Vzhledem k ukončené  stavbě  a  předání  do  užívání  pavilonu  „B“  došlo  v prosinci  2011 k nárůstu
klientů. K 31. 12. 2011 bylo v domově 140 uživatelů (104 žen, 36 mužů), průměrná obložnost celkově
činila 99,57 %. 
Ve službě Domov pro seniory (dále jen DS) byla kapacita na rok 2011 stanovena pro 35 klientů, ve
skutečnosti jich bylo k  31. 12. 2011 42 (31 žen, 11 mužů). Průměrná obložnost činila 107,76 %. 
Ve službě  Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) byla kapacita na rok 2011 stanovena na 92
klientů. K 31. 12. 2011 jich bylo v Domově 98 (73 žen, 25 mužů), průměrná obložnost činila 96,46 %.

Příjmy a ukončené pobyty
Za celý rok 2011 se uskutečnilo celkem 39 nástupů – 11 do DS, 28 do DZR (30 žen,  9 mužů).
V tomtéž období byl ukončen pobyt ve 29 případech – 5 úmrtí ve službě DS, 24 úmrtí ve službě DZR
(26 žen, 3 muži). 

Žádosti 
K  31. 12. 2011 bylo evidováno 303 zájemců o sociální službu (služba DS 189 žádostí, služba DZR
114 žádostí).
Jednou  ročně  provádíme  aktualizaci  pořadníku  zájemců  o  sociální  službu  formou  písemného
dotazování, telefonických nebo e-mailových kontaktů.

Věková struktura uživatelů a jejich průměrný věk
Průměrný věk uživatelů DS ve sledovaném období činil 81,6 roků, v DZR činil průměrný věk 81,9
roků.

věková kategorie
Počty klientů

DS Zastávka DZR Zastávka DS Zbýšov Celkem
do 65 let 0 7 0 7

66 - 75 let 4 12 4 20
76 - 85 let 12 38 12 62
86 - 95 let 9 38 1 48
nad 96 let 0 3 0 3
Celkem 25 98 17 140

Ubytování
S účinností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, na základě schváleného Rozvojového plánu
Domova do roku 2013 a z důvodu naplnění standardů kvality v sociálních službách jsme snížili počet
třílůžkových pokojů na konečné 3 pokoje. 
Na konci roku 2011 přibylo k počtu 55 stávajících pokojů pět dvoulůžkových pokojů uvolněných po
kancelářích a dalších 20 pokojů dvoulůžkových v novém pavilonu.  Z jednoho pokoje byla zřízena
jídelna pro klienty I. oddělení, kde dosud tato místnost chyběla.  
K 31. 12. 2011 bylo ve středisku Zastávka 9 pokojů jednolůžkových, 68 pokojů dvoulůžkových a 3
pokoje třílůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, velkým stolem
a židlemi nebo křesly. Lůžka na většině pokojů mohou být oddělena závěsovou zástěnou pro uchování
většího  soukromí  uživatelů.  Všechny  pokoje  mají  vlastní  sociální  zařízení.  Dvoulůžkové  pokoje
v pavilonu B jsou vybaveny klimatizací.
V lednu 2011 jsme vstupní halu vybavili  novým nábytkem, nakoupili jsme nové stolky a křesílka,
velkou jídelnu jsme vybavili  novými židlemi. Křesílka i  židle jsou vyšší  tak, aby se z nich našim
klientům lépe vstávalo.
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Praní a žehlení prádla uživatelům i zaměstnancům zabezpečovaly 3 pracovnice. Prováděly i drobné
opravy poškozeného ložního a osobní prádla. 
Úklid zabezpečovalo 7 pracovnic, z toho 1 na pracovišti ve Zbýšově. Denně se uklízí pokoje klientů,
kuchyňky a jídelny na odděleních, ošetřovny, sociální zařízení, společné prostory domova (vstupní
hala,  chodby,  schodiště  atd.).  V souvislosti  s rozšířením kapacity jsme  od  listopadu  zvýšili  počet
uklízeček o jednu a od 1. 1. 2012 o další jednu.
Úhrada za bydlení byla změněna k 1. 1. 2011, zároveň s valorizací důchodů. 

Ceník pokojů v Domově pro seniory Zastávka v roce 2011
rozhodné pro výši platby jsou výměra pokoje a příslušenství

objekt
Pokoje Kč

lůžek Typ denně měsíčně

Zastávka

tři
A, B 135 4 107
C, F 145 4 411

dvě
D, E 165 5 019 

G 175 5 324
jedno  180 5 476

Zbýšov jedno  113 3 440

Ve středisku Zbýšov je 17 pokojů jednolůžkových, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou, vařičem,
ledničkou, šatní skříní a válendou s úložným prostorem. Každý pokoj má své sociální zázemí (WC +
sprchový kout).
Do  tohoto  zařízení  přijímáme  uživatele,  kteří  jsou  schopni  sebeobsluhy  a  nepotřebují  stálou
ošetřovatelskou péči.  
Do střediska Zbýšov se denně dováží dle objednávky obědy z DS Zastávka (mimo sobot a nedělí).
Provoz střediska je zajišťováno jednou pracovnicí v pracovní dny na ranní směnu. Tato pracovnice
zajišťuje úklid společných prostor, úklid jednotlivých pokojů, mytí oken atd. dle „Domovního řádu“ a
nájemní smlouvy.
Denně do střediska Zbýšov dojíždí  pracovník údržby (dovoz stravy,  prádla)  na prohlídky kotelen,
vodovodních,  plynových  a  elektrických  rozvodů,  sečení  zatravněných  ploch,  v  zimních  měsících
údržba komunikací. Odstraňuje průběžně vzniklé závady.
Společným záměrem Jihomoravského kraje a města Zbýšov je převedení budovy a pozemků na město
Zbýšov, které hodlá objekt dále provozovat jako komunitní bydlení pro seniory. 

Stravování
Klientům je  poskytována  celodenní  strava  5x  denně  (diabetici  6  x  denně)  včetně  sobot,  nedělí  a
svátků. Od 1. 1. 2011 byla navýšena stravovací jednotka z důvodu zvyšování cen potravin.
Strava základní 77,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 124,- Kč
Strava šetřící 83,- Kč + 48,- Kč provozní náklady, celkem 130,- Kč
Strava diabetická 87,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 136,- Kč

Dvakrát  měsíčně  se  schází  Stravovací  komise,  na  jejímž  jednání  se  zástupci  klientů  vyjadřují
k sestavování jídelníčku, na co mají chuť nebo co jim nechutná, navrhovat nová jídla. 
Složení stravovací komise: 4 členové z řad uživatelů
                                            nutriční terapeut
                                            vedoucí kuchařka
                                            vedoucí sestry úseků
                                            vedoucí Sociálně zdravotního úseku
Klienti  mohou  vybírat  ze  dvou  jídel  u  oběda  kromě  sobot,  nedělí,  svátků  a  během dovolených
(červenec, srpen). Každý den se propočítává energetická hodnota podávané stravy. Máme zpracovaný
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vlastní dietní systém, kde jsou zastoupeny diety: základní, šetřící, diabetická, mechanicky upravená
strava a individuální diety. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné i tak i grafické podobě. 
Přípravu a  výdej  stravy zabezpečovalo 9 pracovnic,  z toho 4 kuchařky,  2  pomocné kuchařky a 3
pracovnice  obchodního  provozu.  V jídelně  stravu  servírovaly pracovnice  obchodního  provozu  ke
stolům klientů, na oddělení jídlo dovážely v nahřívaných termoportech pracovnice v přímé obslužné
péče. Připravujeme v průměru 115 snídaní, 190 obědů, 115 večeří denně. Pro středisko Zbýšov jsme
zajišťovali  přípravu obědů a dováželi  ji  naši  pracovníci  údržby.  V rámci  doplňkové činnosti  jsme
rozváželi stravu smluvním odběratelům. 

Kulturní činnost 
V domově pracoval  výbor obyvatel,  který měl 8 členů,  další  4 členové byli  ve stravovací  komisi.
Každé první úterý v měsíci se konaly schůzky s ředitelem a sociální pracovnicí. Zde se diskutovalo o
aktuálním dění v domově, předávaly se případné stížnosti nebo pochvaly ze schránek, hodnotily se
akce uplynulého měsíce. 
Kulturní vystoupení byla společná pro obě poskytované služby. Jedinou velkou místností, vhodnou pro
pořádání různých vystoupení a estrád, je jídelna, kterou musíme k danému programu přizpůsobit.
Některé činnosti byly naplánovány i do prostor parku – např. grilování, které si získalo mezi uživateli
velký ohlas  a  grilujeme od jara  až  do podzimu pravidelně každý měsíc.  V letních měsících  jsme
uspořádali v parku „sportovní odpoledne“, při kterém vystoupily i mažoretky.

Zdravotní péče a rehabilitace

Lékařská péče
Lékařskou péči  našim klientům zajišťuje  praktická  lékařka  MUDr.  Miluše  Kuderová,  ordinace  je
přímo  v zařízení.  Pracovní  úvazek  0,1.  Provádí  aktuálně  klinická  vyšetření,  předpis  medikace  a
pomůcek pro inkontinenci. Má smluvní vztah s pojišťovnami, u kterých jsou registrováni naši klienti.
Na  základě  ordinace  lékaře  provádějí  potřebnou  zdravotní  péči  registrované  všeobecné  sestry,
fyzioterapeutka a všeobecná sestra pověřená rehabilitací.
Lékařskou péči mimo pracovní dobu praktického lékaře zajišťuje Lékařská služba první pomoci (dále
jen LSPP) Ivančice, neodkladnou zdravotní péči mimo ordinační dobu praktického lékaře zajišťuje
Rychlá zdravotnická pomoc (dále jen RZP) Ivančice.  Lékař z LSPP nevyjíždí,  k dovozu a odvozu
nemocných na ošetření slouží po 24 hodin převozová sanita DZS.
K ohledání těla zemřelého nepřetržitě vyjíždí lékař z LSPP Brno - Ponávka. K odborným vyšetřením,
včetně stomatologické péče, jsou klienti odesíláni dle spádové  oblasti,  Dům  zdraví  v Zastávce,
AGNI Rosice, nemocnice Ivančice, FN Brno- Bohunice, FN Pekařská a ŽK Brno. 
Z lékařů specialistů ordinuje v Domově pravidelně 1x  za 2 měsíce psychiatr. Dle aktuální potřeby
imobilních klientů dochází do Domova na konsilia oční lékař, kožní lékařka, logoped.

Výskyt dekubitů, prevence
Monitorování dekubitů patří mezi indikátory v poskytování kvalitní ošetřovatelské péče. Pravidelně se
vyhodnocují čtvrtletně příčiny jejich vzniku a výsledky přijatých opatření.
Preventivní  opatření.  Při  vyhodnocení  zvýšeného rizika vzniku dekubitů u klienta,  se  zaměřujeme
především na jejich prevenci.
Ošetřovatelský standard prevence vzniku dekubitů obsahuje způsob polohování u rizikových klientů
(snížit tlak na predilekční místa), každodenní masáže predilekčních míst, hygienu lůžka, ošetřování
kůže,  výživu  s dostatečným  množstvím  bílkovin,  pitný  režim,  rehabilitaci,  včasnou  vertikalizaci
klienta.
Jako další opatření jsou všechna lůžka na pokojích vybavena pasivními antidekubitními matracemi, k
dispozici jsou dvě lůžka s laterálním náklonem. Na nejvíce ohrožené oblasti těla používáme filmové
krytí (predilekční místa – paty, lokty, sakrální krajina atp.). Identifikujeme nutriční potřeby klienta a na
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jejich základě podávání léčebné výživy, případně nutričních doplňků. Postupujeme podle standardu
nutriční péče. K prevenci patří i včasné podchycení vzniku dekubitu v prvním stádiu, kdy jsou patrné
změny na kůži (zarudnutí).
K     léčbě dekubitů používáme vlhkou terapii,  která zkracuje dobu léčby a  odstraňuje  bolest.  Máme
vyškolenou všeobecnou sestru, která pracuje jako konzultantka v hojení ran.
V uplynulém roce jsme ošetřovali celkem 8 dekubitů, z toho:

I. stupeň 3
II. stupeň 1
III. stupeň 4 tyto dekubity vznikly za hospitalizace mimo naše zařízení

Rehabilitace
Rehabilitace je zaměřena na prevenci imobilizačního syndromu a na komplikace sekundárních změn
z imobility a na léčebnou tělesnou výchovu (LTV) dle základních diagnóz (např. centrální mozková
příhoda, infarkt myokardu, Parkinsonský syndrom, traumata).
Na tomto úseku pracuje fyzioterapeutka a pod jejím dohledem všeobecná sestra.
Fyzioterapeutka se řídí standardy vydanými Unií fyzioterapeutů České republiky (UNIFY). S klienty
cvičí technikou Proprioceptivní  neuromuskulární facilitace (PNF).
Vybavenost rehabilitačním zařízením a pomůckami je stejná jako v roce 2010.  

Druhy rehabilitace, které využíváme:
Individuální LTV se provádí na základě ordinace praktického lékaře, ortopeda a neurologa a zahrnuje: 

 pasivní a aktivní cvičení, dechová cvičení,
 polohování
 nácvik chůze
 přesun klientů pomůckami  Romedic
 nácvik samostatnosti a soběstačnosti

Skupinová léčebná tělesná výchova
Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů – cvičení je přizpůsobeno pro klienty
DS i DZR. Cvičíme denně 30 minut v tělocvičně. Při cvičení využíváme tyče, owerbaly, balony, na
závěr cvičení si zazpíváme nebo procvičujeme paměť. Dále organizujeme léčebnou tělesnou výchovu
na přístrojích motomed a rotoped, elektroléčbu (magnetoterapie, diadynamické proudy a ultrazvuk),
parafínové zábaly dle lokalizace bolesti).
Rehabilitaci  indikuje  a  kontroluje  předepisující  lékař.  Přehled  o  využívání  jednotlivých  druhů
rehabilitace klienty poskytuje následující tabulka:

Druh rehabilitace
Využívání 

v %

Individuální léčebná tělesná výchova 58,0

Skupinová léčebná tělesná výchova 100,0

Motomed 37,0

Vertikalizace 18,5

Chůze 10,3

Parafín 4,5

Magnetoterapie 9,3

Elektroléčba 7,8

Perličková lázeň 1,1

Restriktivní opatření
Za rok 2011 nebylo evidováno použití žádného restriktivního opatření.

II.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2011

kategorie
počet

zaměstnanců
k 1. 1. 2011

změna počtu 
zaměstnanců evidenční počet

zaměstnanců
k 31. 12. 2011přírůstky úbytky

ředitel 1 1

účetní 1 1

mzdový účetní, personalista 1 1

technický pracovník 1 1

administrativní pracovník 1 1

ostatní 0 0

THP celkem 5 0 0 5

všeobecná sestra 12 1 11

zdravotnický asistent (praktická sestra) 0

nutriční terapeut 2 2

fyzioterapeut 1 1

ergoterapeut 0

masér 0

ošetřovatel 0

sanitář 0

zdravotničtí pracovníci celkem 15 0 1 14

vychovatel 0

pedagogičtí pracovníci celkem 0 0 0 0

pracovník v sociálních službách - přímá  obslužná 
činnost

31 11 42

pracovník v sociálních službách (aktivizační,
pomocné výchovné činnosti)

1 1

pracovník v sociálních službách - osobní asistence

pracovník v sociálních službách - pečovatelská 
činnost

sociální pracovník 2 1 3

pracovníci sociální péče celkem 34 12 0 46

kuchař 4 4

pomocný kuchař 2 2

pracovník obchodního provozu 3 3

pradlena 3 3

krejčí 0

uklizečka 7 1 8

údržbář - instalatér 1 1

údržbář- elektrikář 1 1

údržbář - zámečník 1 1

recepční 2 2

provozní zaměstnanci celkem 24 1 0 25

CELKEM zaměstnanci 78 13 1 90

8
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Zvláštní příplatky podle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

funkce
zvláštní příplatek skupina I zvláštní příplatek skupina II

zaměstnanců Kč zaměstnanců Kč

všeobecná sestra 6 800 1) 3 600 2)

pracovník v sociálních službách - přímá  
obslužná činnost

42 800 17 600

kuchař 4 400 3)

 
pomocný kuchař 2 400

pracovník obchodního provozu 3 400

recepční 2 400

Příplatky za vedení podle § 124 zákona č. 262/2006 Sb.

funkce
počet

zaměstnanců
stupeň
řízení

příplatek 
za vedení Kč

ředitel 1 3 9 500

vedoucí ekonomického úseku a zástupce ředitele 1 2 4 000

vedoucí provozního úseku 1 2 3 000

vedoucí sociálně zdravotního úseku 1 2 4 000

vedoucí oddělní č. 1 1 1 1 500

vedoucí oddělní č. 2 1 1 1 500

vedoucí oddělní č. 3 1 1 1 500

fyzioterapeut 4) 1  500

kuchař 5) 2  500

K 1. 1. 2011 byl počet zaměstnanců stanoven na počet 78, ale tento počet nebyl stabilní po celý rok. V
měsíci únoru s námi rozvázala pracovní poměr všeobecná sestra a toto funkční místo všeobecné sestry
jsme  změnili  na  místo  pracovnice  v přímé  péči.  Tato  změna  byla  provedena  v rámci  úsporných
opatření snižováním stavu zdravotnického personálu.
V měsíci  listopadu  došlo  k předem  plánovanému  a  zřizovatelem  schválenému  navýšení  počtu
zaměstnanců z důvodu zvýšení kapacity uvedením nového pavilonu do provozu. Přijali jsme celkem
10 pracovnic přímé obslužné péče, 1 sociální pracovnici a 1 uklízečku.
Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č.9664/11/R 130 z 19. 9. 2011 byl objem mzdových
prostředků povýšen na částku 18 359 000 Kč. Z toho vyplacené prostředky na platy činily 18 508 098
Kč a na OON 16 000 Kč. Chybějící částku na mzdy ve výši 165 098 Kč jsme použili z fondu odměn.
Průměrný plat v roce 2011 činil 18 921 Kč.
Ostatní  osobní  náklady (OON) byly plánovány ve výši  30 000 Kč,  skutečně čerpáno 16 000 Kč.
Náklady  vznikly  za  práce  týkající  se  konzultací  a  poradenské  činnosti  při  výběrovém  řízení  na
dodavatele stavebních prací  a  vybavení  nábytkem na veřejnou zakázku „Rekonstrukce pavilonu –
dodatek“.

III.

1 ) nepřetržitý provoz

2 ) práce ve zvláštním režimu

3 ) dvousměnný provoz

4 ) vedoucí pracovní skupiny

5 ) vedoucí pracovní skupiny (směny)

9
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Evidence pracovní neschopnosti za rok 2011

funkce
počet

zaměstnanců

počet 
kalendářních 
dnů nemoci

procento
nemocnosti

počet 
kalendářních 
dnů nemoci 

nad 21

ředitel 1 68 3,73 47

účetní 1 0 0,00 0

mzdový účetní, personalista 1 0 0,00 0

technický pracovník 1 0 0,00 0

administrativní pracovník 1 0 0,00 0

všeobecná sestra 11 22 0,55 1

nutriční terapeut 2 193 26,44 193

fyzioterapeut 1 0 0,00 0

pracovník v sociálních službách - přímá  
obslužná činnost

42 1022 6,67 773

pracovník v sociálních službách (aktivizační, 
pomocné výchovné činnosti)

1 0 0,00 0

sociální pracovnice 3 0 0,00 0

kuchařka 4 0 0,00 0

pomocný kuchař 2 0 0,00 0

pracovník obchodního provozu 3 0 0,00 0

pradlena 3 11 0,27 0

uklízečka 8 9 0,31 0

údržbář - instalatér 1 0 0,00 0

údržbář- elektrikář 1 0 0,00 0

údržbář - zámečník 1 0 0,00 0

recepční 2 0 0,00 0

CELKEM zaměstnanci 90 1325 4,03 1013

Vzdělávání zaměstnanců
Plán vzdělávání byl podřízen potřebám zvyšování kvality poskytované péče, zvyšování kompetencí
(schopností,  dovedností  a znalostí)  jednotlivých zaměstnanců a potřebám naplňovat  naše poslání  a
úkoly stanovené v Plánu rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2007 – 2013. 
Všechny pracovnice přímé obslužné péče splnily zákonnou povinnost 24 hodin dalšího vzdělávání
ročně.
V rámci vzdělávání zaměstnanců proběhly tři supervize, které provedl Mgr. Miroslav Erdinger. Šlo o
supervize individuální a případové.
Kontinuální vzdělávání zaměstnanců probíhalo zejména formou seminářů a kurzů v našem zařízení.
Celoroční plán vychází ze vzdělávacích potřeb Domova a požadavků zaměstnanců.
Jsme zařazeni  v projektu  „Kvalita  krok  za  krokem“,  kde  cílovou skupinou jsou  pracovníci  přímé
sociální péče a sociální pracovnice. V únoru a březnu prošli 24 hodinovým kurzem „Příprava a výcvik
klíčových pracovníků“.
Všeobecné  sestry  se  zúčastňují  kurzů  v Národního  centra  ošetřovatelských  a  nelékařských
zdravotnických  oborů  Brno  dle  jeho  nabídky.  Jedna  všeobecná  sestra  studuje  na  Institutu
mezioborových studií Brno (společná akreditace s Univerzitou Tomáše Bati) obor sociální pedagogika.
Dvě pracovnice přímé sociální péče využily nabídku pracovních stáží v jiném zařízení.
Jedenkrát  měsíčně  se  scházel  pracovní  tým  všech  pracovníků  Sociálně  zdravotního  úseku  na
odborném semináři. Jednou z forem vzdělávání je i  videotrénink.
Jako prevenci syndromu vyhoření provedl Mgr. Miroslav Erdinger ve dnech 29.3 a 9.5 supervize u
našich zaměstnanců, a to jak individuální, tak skupinové.

10
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V Domově byl  ve dnech 13. - 15. dubna uspořádán  akreditovaný kurz Tanec pro seniory, vedený
tanečním terapeutem Mgr. Petrem Veletou. Kurzu se zúčastnilo po dvou pracovnících z devíti domovů
pro  seniory:  Vyškov,  Sokolnice,  Blansko,  Jevišovice,  Božice,  Skalice,  Strážnice,  Černá  Hora,
Zastávka.
Dne  14.  dubna  byla  uzavřena  mandátní  smlouva  mezi  Domovem  a  Českou  Alzheimerovskou
společností, která upravuje vzájemná práva a povinnosti při vyšetřování paměti osob v rámci projektu
Dny paměti, a to na dobu od 1.4 do 30.11. Na základě této mandátní smlouvy provedla vedoucí IV.
oddělení Hana Rutmárová vyšetření paměti pěti osob za pomoci sady dodaných testů.
Dne 24. května se zúčastnily tři pracovnice přímé sociální péče semináře na Krajském úřadě JMK na
téma Vztahová péče.
Dne 2. června se v rámci GOS zúčastnilo pět pracovnic přímé sociální péče v Domově pro seniory
Hvězdlice semináře Z mého života zaměřeného na získávání informací o životě klientů s demencí v
procesu individuálního plánování služby.
Ve dnech 21. a 22. června  se dvě pracovnice přímé sociální péče zúčastnily semináře lektorských a
konzultačních dovedností v Blansku.
Jednodenní  seminář  na  téma  Individuální  plánování  v DZR  v Karlových  Varech  pro  vedoucí
pracovníky DS a DZR absolvovala vedoucí Sociálně zdravotního úseku Marie Báňová jako lektor
GOS.

11
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Výnosy 
Financování Domova je více zdrojové. Výnosy tvoří příjmy od klientů za ubytování a stravu, příjmy
příspěvků na péči  o klienty,  platby os  VZP, dotace od Jihomoravského kraje,  dotace od MPSV a
ostatní příjmy. Procentní podíl jednotlivých zdrojů v létech 2010 a 2011 ukazuje tabulka.

 
2011

2010 v %
s účelovou dotací v % bez účelové dotace v %

ubytování a stravování 29,1 32,3 31,9
příspěvek na péči 19,8 21,9 23,4
fakultativní služby 0,1 0,1 0,1
platby od VZP 2,1 2,4 0,6
dotace JMK 17,0 7,9 8,6
dotace MPSV 29,6 32,0 33,3
Ostatní 2,3 3,4 2,1
Celkem 100,0 100,0 100,0

Z uvedených podkladů je zřejmé, že se obyvatelé podílejí celkově na tržbách  48,9%. Procentní pokles
je u všech příjmů ovlivněn účelovou dotací na vybavení interiéru pavilonu „B“, což činní u každé
položky asi 10%. Z uvedeného je zřejmé, že podíl bez uvedené dotace je, kromě plateb VZP, oproti
minulému roku zachován. U VZP je nárůst, ale bohužel jen pro rok 2011.    

Výnosy celkem v Kč

Účet
registrovaná služba

 Celkem
DZR DS

60
2

106 vedlejší činnost (dále VČ)    257 111 257 111

60
2

301 příspěvek na péči                         7 043 952 973 293  8 017 245

60
2

302 za pobyt              4 729 425 1 880 781  6 610 206

60
2

 30
4

za obědy obyvatel               4 144 285 1 043 528  5 187 813

60
2

307 za služby 3 766 11 571  15 337

60
2

320 VZP  607 490 265 362  872 852

60
2

305 za obědy zaměstnanců   440 158 440 158

60
2

410 Nájemné   83 640 83 640

64
8

xxx začlenění rezervního fondu obyvatel   33 668 33 668

64
8

707 začlenění FO   165 098 165 098

64
9

3xx Ostatní   33 367 33 367

66
2

300 úkroky z BÚ   511 511

66
2

310 úroky z TV   47 095 47 095

67
2

300 dotace na provoz MPSV 8 548 000 3 321 000  11 869 000

67
2

510 dotace na provoz JMK 2 000 861 890 139  2 891 000

67 520 dotace účelová JMK   4 000 000 4 000 000
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2
67
2

600 dotace na provoz OÚ 27 400 12 600  40 000

CELKEM 27 105 179 8 398 274 5 060 648 40 564 101

13
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Tržby byly ovlivněny nižší úhradou od 44 klientů (průměrný počet za celý rok) v celkové výši
729  714,-  Kč  z toho důvodů,  že  výše  jejich  důchodů na  předepsanou úhradu  nestačila.  Ztráta  je
snížena  o  celkovou  výši  266 126  K,  neboť  za  15  klientů  (průměrný  počet  za  celý  rok)  uhradili
nedoplatek jejich rodinní příslušníci.

Podstatný je v ostatních příjem z pojišťovny za plnění z důvodu pojistné události (vloupání do
objektu v roce 2010) ve výši 27.858,- Kč.  

Ceník za stravy6)

Strava normální 124,- Kč/den 3.772,- Kč/měsíc
Strava šetřící 130,- Kč/den 3.955,- Kč/měsíc
Strava diabetická 136,- Kč/den 4.137,- Kč/měsíc
Oběd pro DS Zbýšov   52,- Kč/1 oběd

Ceník ubytování 

Jednolůžkový pokoj 180,- Kč/den 5.476,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu G 175,- Kč/den 5.324,- Kč/měsíc
                                         E+D 165,- Kč/den 5.019,- Kč/měsíc 
Třílůžkový pokoj             C+F 145,- Kč/den 4.411,- Kč/měsíc
                                         A+B 135,- Kč/den 4.107,- Kč/měsíc

Vývoj v tržbách za péči v průběhu

stupeň
závislosti

služba 
Domov se zvláštním režimem

služba 
Domov pro seniory

celkem 
Domov pro seniory Zastávka

k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011

osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč osob tis. Kč

bez závislosti 9 0 10 0 19 0 19 0 28 0 29 0

lehká (I.) 15 12 13 10 6 6 8 7 21 18 21 17

střední (II.) 18 72 21 84 5 20 9 36 23 92 30 120

těžká (III.) 27 216 28 224 6 48 5 40 33 264 33 264

úplná (IV.) 25 300 26 312 0 0 1 12 25 300 26 324

 94 600 98 630 36 74 42 95
13
0

674
13
9

725

Průměrné tržby na jedno lůžko za služby a celkem za domov měsíčně v Kč:

příjmy za oblast
průměrný

stav

tržby celkem z toho od klientů

tržby za rok lůžko/měsíc tržby za rok lůžko/měsíc7)

Domov pro seniory 37,7 8 398 239 18 564 3 909 138 8 641

Domov se zvláštním režimem 88,7 27 105 179 25 465 15 921 428 14 958

Celý Domov 126,4 40 564 101 26 743 19 830 566 13 074

6 ) Z důvodu nepřítomnosti v zařízení jsme vrátili klientům za neodebrané obědy částky v celkové výši 92 573 Kč za 
rok.

7 )  Velký  rozdíl  mezi
tržbami za jednotlivé služby je ovlivněn situací pracoviště ve Zbýšově, kde žije sedmnáct klientů, kteří platí za
ubytování a jen občas odebírají i obědy.
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Náklady 

Členění podle syntetických a analytických účtů v tisících Kč:

položka
analytický syntetický hlavní vedlejší

účet účet činnost činnost

Spotřeba materiálu 501  8 775 140

DDHM 501 300 3 726  

DHIM do 1.000,- 501 305 301  

Kuchyňské potřeby 501 310 44  

Kancelářské potřeby 501 320 81  

Knihy 501 325 25  

Prádlo 501 351 177  

Čistící a úklidové prostředky 501 360 413  

PH – Osobní auta 501 370 60  

          Zahradní technika 501 371 3  

          Náhradní zdroj 501 372 10  

Spotřební materiál 501 380 134  

Spotřební nářadí 501 381 5  

Náklady na počítače 501 385 38  

Náklady na osobní auta 501 386 4  

Potraviny 501 400 3 676 140

Zdravotní materiál 501 700 47  

Rukavice 501 706 30  

Náklady na čin. důchodců  RF 501 990 1  

Spotřeba energie 502  1 470 23

El. Energie 502 300 1 083 13

Plyn 502 40 387 10

Spotřeba ost. neskl. dodávek 503  1 029 2

Vodné 503 300 229 2

Teplo 503 400 800  

Služby 2 251 2

Opravy a udržování 511  1 023 0

 Stavební opravy 511 301 419  

Dopravní prostředky 511 302 16  

Stroje a zařízení 511 303 260  

Park a zahrada 511 305 1  

Malování 511 305 33  

Pravidelné revize a údržba 511 309 294  

Cestovné 512  12 0

Cestovné 512 300 12  

Náklady na reprezentaci 513  0 0

Na reprezentaci 513 300 0  

Ostatní služby 518  1 216 2
Dr. dl. nehmotný majetek 518 300 49  
Údržba software 518 310 35  
Pronájem software 518 311 94  
Telefon  - pevná 518 400 66  
                 mobil 518 410 81  
Poštovné 518 430 14  
Rozhlas 518 440 2  
Televize 518 441 8  
Operátorské práce 518 450 31  

Položka analytick
ý

syntetick
ý

hlavní vedlejší
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účet účet činnost činnost
Ostatní služby
Propagace 518 500 104  
Knihařské a tiskařské 518 510 8  
Školení 518 520 140  
Technik PO a BOZP 518 530 48  
Dopravné 518 600 28  
Stočné 518 610 252 2
Nájemné 518 620 9  
Emise a STK 518 740 2  
Komunální odpad 518 750 72  
Biologický odpad 518 770 51  
Poradenská a  právní pomoc 518 800 17  
Audit 518 801 30  
Cejiza 518 802 3  
Ostatní služby 518 890 22  
Canisterapie 518 901 39  
Služby pro obyvatele z RF 518 900 11  
Osobní náklady 25 084 53
Mzdové náklady 521  18 485 39
Mzdové náklady 521 301 18 469 39
OON 521 302 16  
Zákonné sociální pojištění 524  6 282 14
Zákonné zdravotní pojištění 524 310 1 663 4
Zákonné sociální pojištění 524 320 4 619 10
zákonné sociální náklady 527 30 244 0
 Odvod do FKSP 527 301 185  
Lékařské prohlídky 527 303 6  
OOPP 527 304 53  
Náhrada za nemoc 528 30 73 0
Náhrada za nemoc 528 301 73  
Jiné ostatní náklady 538  38 0
Dálniční známka 538 300 2  
Poplatky KB 538 600 28  
Poplatky úřadům 538 601 2  
Mimořádné náklady 538 609 6  
Pojištění 549  193 0
Pojištění Kooperativa 549 301 73  
Povinné pojištění aut 549 302 8  
     
Havarijní pojištění aut 549 303 60  
Pojištění budov 549 305 52  
Odpisy dlouhodobého majetku 551  1 425 0
Odpisy nehmotného majetku 551 302 7  
Odpisy budov 551 301 781  
Odpisy strojů 551 303 575  
Odpisy dopravních prostředků 551 304 61  
Odpisy inventáře 551 305 1  
NÁKLADY CELKEM 40 265 220
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Komentář k nákladovým položkám:
       Nesoulad mezi  rozpočtem a skutečností  u jednotlivých položek na položce 501 – Spotřeba
materiálu je ovlivněn především pořizováním nového majetku jako vybavení v pavilonu „B“. Úspory
v energiích jsou z důvodů příznivých klimatických podmínek a částečně má vliv i zateplení budovy
„A“. Nárůst nákladů v položce 511 – Opravy si vyžádala skutečnost stavu budovy „A“ v souvislosti
s pořizováním investic jak při stavbě nového pavilonu tak i při zateplování budovy. Bylo podstatně
méně finančně nákladné provést opravy současně se stavbou, než provádět opravy samostatně nebo
později. Mohly by vzniknout podstatně větší škody na zařízení. Překročení nákladů v položkách revize
a pravidelná údržba je ovlivněna současnými bezpečnostními předpisy. U položky 518 – Služby platí to
samé jako u materiálů tj.  vybavování  nového pavilonu.  Ostatní  nákladové položky byly v souladu
s plánovaným rozpočtem.

Průměrné náklady na jedno lůžko 

registrovaná služba
průměrný

stav

tržby včetně účelové dotace8) tržby bez účelové dotace

tržby za rok lůžko/měsíc tržby za rok lůžko/měsíc

Domov pro seniory 37,7 9 285 044,50 20 523,97 8 363 611,83 18 487,21

Domov se zvláštním režimem 88,7 31 021 945,76 29 145,01 27 943 348,43 26 252,68

CELKEM 126,4 40 306 990,26 26 573,70 36 306 960,26 23 936,55

 Odpadové hospodářství

V současné době máme dva druhy odpadů:

a) Biologický odpad jsou použité pleny a injekční jehly. V letošním roce jsme odevzdali 2 751 kg
biologického odpadu, z toho bylo 5 kg jehel, za což jsme zaplatili 34 125,50,- Kč, z čehož
vyplývá, že náklady na jeden kg jsou 12,40 Kč. Dále jsme zlikvidovali požitý olej z tukové
jímky o váze 4t s celkovým nákladem 17 184,- Kč 

b) Odvoz a likvidaci komunálního odpadu provádíme přes Obecní úřad Zastávka. Platba probíhá
1x za čtvrt roku a v letošním roce jsme zaplatili á 500,- Kč za osobu, což činí 52 500,- Kč.
Dále za  obyvatele  ve Zbýšově platíme za á 500,-  Kč 8 500,-  Kč,  zbytek 3 666,-Kč je  za
evidenci odpadu a 6 194,- Kč za odvoz tuhého odpadu na skládku. 

Investice

V roce 2011 jsme obdrželi investiční dotaci ve výši 69 290 000,- Kč na „Rekonstrukci pavilonu B“ a
5 590 000,- Kč na „Revitalizaci budovy Domova pro seniory Zastávka“. 

V letošním roce jsme pořídili následující investiční majetek:

Investice celkem 74 746 594,47 Kč
Zvedák hydraulický 197 549,00 Kč
Výměna oken v kuchyni 131 996,00 Kč
Sprchový vozík 75 900,00 Kč
Rekonstrukce pavilonu „B“ 66 049 514,47 Kč
Revitalizace Domova 8 291 635,00 Kč

V současné době máme následující nedokončený dlouhodobý majetek: 

Nedokončený investiční majetek celkem 68 929 340,47 Kč

rekonstrukce budovy ve Zbýšově z letošního roku 309 125,00 Kč

rekonstrukce bývalé LDN budovy „B“ 68 545 215,47 Kč

Sprchový vozík 75 000,00 Kč

8 ) Účelová dotace zřizovatele na vybavení nově vybudovaného pavilonu.
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IV. Autoprovoz

Úkolem autoprovozu je zajišťování služebních cest, dovoz pošty, rozvoz stravy do penzionu
ve Zbýšově a smluvním odběratelům, doprava obyvatel při pořádání kulturních akcí, přeprava
materiálu, opravy a údržba penzionu ve Zbýšově, nákupu osobních potřeb a léků obyvatel,
návštěvy nově příchozích klientů atd.

Vozidlo  Mercedes-Benz  Vito 112, rok výroby 2003      RZ :  1B7 2286

Ujeto za rok 9 091,00 km
Spotřeba nafty za rok 871,55 l
Průměrná roční spotřeba 9,59 l/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu 10,40 l/100 km

Vozidlo  Peugeot Partner  Teepe Holiday, rok výroby 2009    RZ :  7B0 3104
Ujeto za rok 8 127,00 km
Spotřeba benzínu 801,80 l
Průměrná spotřeba 9,87 l/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu 10,80 l/100 km

Odůvodnění případné zvýšené spotřeby dle provozních podmínek a poměrů (dle vyhlášky č.
60/1981 Sb. město, krátké jízdy, zimní provoz, provoz s přívěsným vozíkem).

Celkové náklady na opravu vozů činily 15 625,- Kč. 
Servisní  náklady  na  vozidlo  Mercedes  činily  4  634,-  Kč.  Jedná  se  hlavně  o  technickou
prohlídku vč. odstranění závad a měření emisí.  
Servisní  náklady  na  vozidlo  Peugeot  činily  3 721,-  Kč,  a  to  za  povinnou  první  servisní
prohlídku po dvouletém provozu od zakoupení.  
Ostatní náklady ve výši 7 228,- Kč byly za drobné opravy obou vozů. 
Jiné provozní náklady na provoz vozidel (nemrznoucí směs do ostřikovačů, autokosmetika,
doplňky, dálniční známky apod.) činily 3 639,- Kč.

V. Kontrolní činnost
Interní finanční kontrola je prováděna v souladu s vnitřním předpisem, zápisy z kontrol, provedených
opatřeních a jejich odstranění jsou k nahlédnutí. 
Na základě vyhlášky Ministerstva financí č.  416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě je v  naší organizaci zajištěna finanční kontrola směrnicí E-2/14 K
finanční kontrole. Účelem této směrnice je prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při
hospodaření  s veřejnými  prostředky,  jejich  hospodárné,  účelové  a  efektivní  vynakládání.  Zajistit
ochranu  veřejných  prostředků  proti  riziku  a  nesrovnalostem.  Řádně  informovat  vedoucí  orgány
veřejné  správy o  nakládání  s veřejnými  prostředky,  o  prováděných  operacích,  dále  o  průkazném
účetnictví, zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů. Směrnice řeší, kdo je
správcem rozpočtu a hlavním účetním (ekonom), kdo příkazcem operací (ředitel jako statutární orgán,
v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu), s jejich právy a povinnostmi.
V roce 3011 byly provedeny následující kontroly na hospodaření s finančními prostředky:   

1. V dubnu  byla  odborem sociálních  služeb  MPSV provedena  finanční  kontrola  dodržování
podmínek  pro  přidělování  dotace,  účel  a  cíle,  hospodárnost  a  efektivní  použití,  vedení
dokumentace a vypořádání. Dotace byla použita na mzdy a energie. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky a nehospodárnost.  

2. V září byla provedena kontrola v naší organizaci pracovníky odboru sociálních věcí JMK na
dodržování vnitřního kontrolního systému, účetních dokladů na syntetickém účtu 511 Opravy
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a  udržování,  na  pořizování  majetku,  jeho  zařazování  a  vyřazování.  V současné  době
pracujeme na přípravě opatření k nedostatkům, které jsou uvedeny v protokolu. 

Navíc  v únoru  proběhla  metodická  dohlídka,  kterou  provedly  pracovnice  odboru  sociálních  věcí
Krajského úřadu JMK. Kontrola byla zaměřena na standardy sociální služby, které obsahují zásadní
kritéria kvality (jde o standardy 1 až 9). Při kontrole byly identifikovány formální nedostatky nebo
nedostatky v prokazatelnosti  naplňování  standardů  tak  jak  jsou  rozpracovány v naší  dokumentaci.
Zjištěné nedostatky jsme odstranili.

VI.   Výsledky inventarizace majetku a závazků
Dle § 29 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Vyhlášky č.270/2010 Sb. je v naší organizaci prováděna
inventarizace majetku a závazků. Ředitel jmenoval inventarizační komisi, do které byli nominováni
pracovníci  z jednotlivých  úseků.  Inventarizace  probíhala  podle  předem  stanoveného  plánu
inventarizace.
Předmětem inventarizace  byl  veškerý  majetek,  závazky,  jiná  aktiva  a  pasiva,  včetně  skutečností
účtovaných v knize podrozvahových účtů. Inventarizovány byly všechny rozvahové i podrozvahové
účty podle jejich analytických účtů, jejichž seznam naše jednotka uvádí v platném účetním rozvrhu,
který  vyhotovuje  v souladu  se  směrnou  účetní  osnovou.  Inventarizován  byl  také  fyzicky drobný
hmotný  i  nehmotný  majetek  vedený  v operativní  evidenci.  Inventarizace  byla  provedena  podle
jednotlivých středisek, místních seznamů a byl vyhotoven sumář soupisů za celou organizaci. 
Fyzická inventura byla provedena u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, cenin a
pokladen.  Tam,  kde  povaha  předmětu  neumožňovala  provést  fyzickou  inventuru,  se  prováděla
inventura dokladová. Inventarizací byly porovnány skutečné stavy se stavem účetním.
Na účtu 315 001 pohledávky za klienty nebyl shledán inventarizační rozdíl.
U drobného hmotného investičního majetku byly podány návrhy na vyřazení, jednalo-li se o majetek
rozbitý, neupotřebitelný, neopravitelný a zestárlý. Několik pokojů se předělávalo z trojlůžkových na
dvojlůžkové.  Byl  sestaven  seznam vyřazeného  majetku.  Na  ten  je  buď vydáno  potvrzení  o  jeho
odborné  ekologické  likvidaci,  nebo  byl  fyzicky  zlikvidován  a  odvezen  do  kontejneru.  Likvidaci
potvrdili svými podpisy členové inventarizační komise a ředitel.
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