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I. Èinnost organizace                         

 
 
 
1.Obyvatelé ústavu 
 
 
 Kapacita ústavu     96 
  
 
 Poèet obyvatel k 31.12.2003    94 
 
 
 Prùmìrný poèet obyvatel za 6 mìsícù  83,17 
 
 
 Prùmìrné vyu�ití kapacity v %   86,60 
 
 
  
 Na�e zaøízení zahájilo èinnost zaèátkem èervna 2003, první klienti nastupovali do domova 
dùchodcù v prùbìhu mìsíce èervence. Zhruba od  konce záøí 2003 je zaøízení naplnìné. Lù�ka jsou 
obsazována v souladu s potøebami �adatelù, prostøednictvím referátu sociálních vìcí a zdravotnictví 
Krajského úøadu Plzeòského kraje. 
 
 
 
 
  
                                                         Celkem z toho mu�i �eny 
 
Stav k 31.12.2003      94   26 68 
 
Pøijato v roce 2003             109   32 77 
 
Propu�tìno v roce 2003     9     6   3 
 
Zemøelo v roce 2003      6      6 
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Zdravotní skladba obyvatel   Celkem z toho mu�i  �eny 
 
Mobilní     52   17  35 
Èásteènì mobilní    17     2  15 
Imobilní     25     7  18 
 
 
Vìkové rozvrstvení obyvatel   Celkem  Mu�i  �eny 
 
Do 40 let       0     0    0  
40-50 let       1     1    0  
50-60 let       9     6    3 
60-70 let       7     3    4 
70-80 let     35      8  27 
80-90 let     36     7  29 
Nad 90 let       6     1    5 
 
 
Prùmìrný vìk obyvatel      77,68  roku 
 
 
 
2. Bydlení a stravování 
 
Kapacita domova dùchodcù je 96 lù�ek. Pro klienty je k dispozici 12 jednolù�kových pokojù a 42 
dvoulù�kových pokojù. Vìt�ina pokojù má vlastní WC se sprchou, v�echny pokoje mají lod�ii nebo 
balkon. 
 
V domovì je zøízena o�etøovatelská jednotka pro nároènou o�etøovatelskou péèi, na které  jsou  
umístìni klienti zcela nebo èásteènì imobilní. 
Celý areál domova dùchodcù je øe�en jako bezbariérový a umo�òuje tudí� samostatný pohyb i 
osobám upoutaným na invalidní vozík. Vzhledem k tomu, �e se jedná o zcela nové zaøízení, ve�keré 
zaøízení sanitární i kuchyòské odpovídá v�em souèasným po�adavkùm kladených na tento typ 
sociálních zaøízení, stejnì tak, jako spoleèenské místnosti � velký sál, jídelna, spoleèenské místnosti 
na jednotlivých patrech.  
 

        Dvoulù�kový pokoj                                                                            Jednolù�kový pokoj 
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          Jídelny na patrech                  Spoleèenské místnosti                              Velký sál         
 
2. Stravování 
 
Druh stravy  stravovací norma   poèet odebraných jídel za 6 mìsícù 
 
strava racionální  58,-     8.321 
 
strava diabetická  68,-     4.345 
 
 
Normovaná hodnota potravin pro obyvatele ve vý�i 778.078,- Kè byla vyèerpána. 
 
Klienti mají mo�nost výbìru ze dvou jídel, v nìkterých pøípadech je je�tì mo�nost výbìru pøílohy. 
Hlavní jídla jsou doplòována o rùzné saláty podle sezonních mo�ností � saláty zeleninové, ovocné, 
kompoty apod. V�ichni klienti mají zaji�tìný pitný re�im, v rámci diabetické stravy jsou zaji�tìny 
tzv. druhé veèeøe. 
 
Ve�kerá strava je vydávána do termomobilù, v nich je i pøevá�ena pro klienty, kteøí jsou upoutání 
na lù�ko. 

                           Kuchynì s výdejním pultem v hlavní jídelnì            Jídelna na 1. patøe 
 
 
3.  Zdravotnická péèe a rehabilitace 
 
 
V ordinace DD nebo v DD o�etøeno         1.337 
z toho praktický lékaø           1.140 
 lékaø psychiatrie     90 
 oèní lékaø      25  
 zubní lékaø      28 
 lékaøská slu�ba první pomoci   44 
 rychlá záchranná slu�ba    10 
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           Ordinace lékaøe                                      Prádelna                              Koupelny na patrech      
 
O�etøení mimo DD      75 
 
Hospitalizace ve zdravotnických zaøízeních   34 
 
Z toho Nemocnice Doma�lice    31 
 Psychiatrická léèebna Dobøany     2 
 
Prùmìrná délka pobytu ve zdravotnickém zaøízení  23 dní 
 
Kontrola v diabetické poradnì    37 
 
Poèet diabetikù      33 
 
z toho léèených inzulínem       7 
 
Poèet obyvatel odkázaných na invalidní vozík    8 
 
Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnozy   
1. nemoci vý�ivy a látkové výmìny    20 
2. du�evní poruchy      21 
3. nervové nemoci        5 
4. nemoci obìhového systému    20 
5. nemoci dýchacích cest      - 
6. nemoci za�ívacího ústrojí       4 
7. nemoci moèového systému     - 
8. nemoci pohybového ústrojí      9 
9. nádorová onemocnìní       2 
10. pov�echná skleróza     13 
 
 
Skladba podávaných jídel 
 
Normální strava      59 
Dieta   �etøící        - 
 diabetická      33 
 �luèníková        2 
 
Výkony tìlesné výchovy     65 
z toho individuální cvièení     35 
 nácvik chùze        5 
 skupinové cvièení     15 
Fyzikální terapie       8 
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z toho vodoléèba, cvièení v bazénu     7 
 elektroléèba       - 
 ultrazvuk       - 
 magnet      - 
 masá�e      1 
 

 
 
4. Spoleèenské a kulturní akce pro obyvatele 

 
V roce 2004 probìhly tyto akce besedy s lékaøem 
     vystoupení dìtí z M� a Z� 
     pøedvánoèní koncert pìveckého sboru 
     výlet na Koráb 
     celodenní výlet autobusem do Chudenic 
 
Pøed vánoci se èást obyvatel aktivnì podílela na výzdobì domova � výroba adventních vìncù a 
svícnù z pøírodních materiálù. S velkým ohlasem se setkala Mikulá�ská nadílka za úèasti Mikulá�e, 

èerta a andìlù. 
                    Mikulá� pøi nadílce se svými pomocníky                   Pøání k vánocùm od dìtí ze �kolky     
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Dal�í formy slu�by sociální péèe, slu�eb a aktivit ústavu  
 
Obyvatelùm jsou trvale k dispozici slu�by Po�tovní spoøitelny ÈSOB, kadeønictví, pedikura, 
masá�e, prodej tiskovin, potravin a nápojù. Zamìstnanci ústavu zaji��ují nákupy osobních potøeb a 
o�acení pro obyvatele, doprovody k lékaøùm mimo ústav,  vyøízení osobních vìcí obyvatelù, kteøí 
nemají rodinu èi jinou mo�nost. Sociální úsek také napomáhá pøi styku s rodinou a poskytuje 
základní poradenství pro mezilidské vztahy. Obyvatelùm je poskytována mo�nost úschovy penìz a 
cenných vìcí. Je k dispozici knihovna a mo�nost zapùjèení spoleèenských her a karet. Jednou týdnì 
je v hlavní jídelnì filmové odpoledne, kdy mohou v�ichni shlédnout film nebo pohádku podle pøání.   

                   Bufet                                       Kadeønice                                  Pedikura 
 

II. Rozbor ekonomických ukazatelù 
 
 
1. Finanèní vztah mezi zøizovatelem a organizací 
 
 Pøíspìvky a dotace 
 
 
 
 Provozní dotace na rok 2003  6.887.000,- Kè 
 
 Investièní dotace na rok 2003     936.000,- Kè 
 
 
 Investièní dotace byla èerpána  nákupem osobního automobilu, èisticího stroje, úèetního a 
mzdového softwaru a sprchovacích vozíkù. Nevyèerpané prostøedky budou vyu�ity v roce 2004. 
Konkrétní vý�e jednotlivých polo�ek je následující: 
 
osobní automobil   392.467,8 Kè 
èisticí stroj    134.078,0 Kè 
sprchovací vozíky  158.000,0 Kè 
úèetní software  134.379,0 Kè 
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2. Majetek organizace 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek           9.700.611,6 Kè 
Nehmotný majetek       134.379,0 Kè 
Dlouhodobý majetek              1.664.189,4 Kè 
 
Kromì nakoupeného majetku získala organizace jako sponzorský dar dodávkový automobil Ford 
Tranzit a zahradní traktor Stiga.  
 
 
V souladu s plánem inventarizaèních prací byla k 30.11.2003 provedena øádná inventarizace v�ech 
hospodáøských prostøedkù organizace. 
 
 
3. Náklady organizace 
 
 
Rozpoèet     9.487 tis. Kè 
 
Skuteènost k 31.12.2003 9.737 tis. Kè 
 
tj. plnìní na 102,6% 
 
Polo�ka   rozpoèet  skuteènost  % plnìní 
 
501 spotøeba mat  2.948   2.984   101,22 
502 spotøeba energií  1.200      735     61,25 
511 opravy a udr�ování      79                   34     43,04 
512 cestovné          8        14   175,00 
513 náklady na repre       17          2     11,76 
518 ostatní slu�by     175      346   197,71 
521 mzdové náklady  3.314   3.699   111,61 
524 zákonná poji�tìní 1.160   1.283   110,60 
527 zákonné sociální nákl.      66        76   115,15 
528 ostatní sociální náklady        0        38       -  
529 ost. zák. poj. úrazové        0        15       -  
53  danì a poplatky       20          0       - 
54  jiné ost. náklady         0        85       - 
55  odpisy      500      425     84,80 
 
 
C e l k e m              9.487             9.736   102,62 
 
Pùvodní rozpoèet jednotlivých polo�ek je  nutné brát jako informativní, nebo� zaøízení zahajovalo v 
prùbìhu roku èinnost a stanovit plán na jednotlivé polo�ky bylo témìø nemo�né. V prùbìhu roku se 
ukázaly rùzné vlivy, které ovlivnily èerpání jednotlivých polo�ek jinak, ne� byl pùvodní 
pøedpoklad. 
 
 
 
Spotøeba materiálu � úèet 501 
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V této slo�ce je zahrnuta spotøeba potravin, nákup drobných pøedmìtù, èisticí a hygienické potøeby, 
spotøeba pohonných hmot , pracovní odìvy, kanceláøské potøeby , prací prá�ky, zdravotnické 
potøeby. 
Nejvìt�í polo�ky jsou potraviny a nákup drobných pøedmìtù na dovybavení zaøízení � manipulaèní 
vozíky, vybavení dílny apod. 
 
 
 
¨ 
Spotøeba energií � úèet 502 
Oproti pùvodním propoètùm do�lo k úspoøe pøedev�ím u spotøeby plynu � pou�ívá se na vytápìní a 
ohøev TUV, mírnì vy��í proti pøedpokladùm byla spotøeba elektøiny a vody.  
 
 
Opravy a udr�ování � úèet 511 
Vzhledem k tomu, �e je na�e zaøízení zcela nové, jsou zatím náklady na opravy a údr�bu velmi 
nízké, vìt�ina oprav byla je�tì realizována jako záruèní. 
 
 
Cestovné � úèet 512 
Pøevá�ná èást nákladù na cestovné vznikla pøi úèasti pracovníkù domova dùchodcù na rùzných 
�koleních a kurzech za úèelem prohloubení jejich kvalifikace. 
 
 
Ostatní náklady synteticky dìlené � úèet 518 
Toto uskupení obsahuje náklady na povinné revize tlakových nádob, elektroinstalací, automobilù, 
hasicích pøístrojù, výtahù, likvidaci zdravotního odpadu, likvidaci odpadu komunálního, poplatky 
za rozhlas a televizi, výkony spojù, správa poèítaèové sítì a webových stránek apod. 
 
 
Mzdové náklady � úèet 521 
První pracovníci nastoupili do zaøízení v prùbìhu mìsíce èervna a postupnì se nabírali dal�í a� na 
koneèný stav ke konci roku � 49 pracovníkù. Oproti  pùvodním pøedpokladùm bylo nutné posílit o 
5 pracovníkù úsek pøímé obslu�nosti ( pracovníci sociální péèe), nebo� skladba klientù byla jiná, 
ne� byly pùvodní pøedpoklady � podstatnì vìt�í podíl klientù odkázaných na lù�ko a vy�adujících 
zvý�enou  o�etøovatelskou péèi. 
 
 
Zákonné sociální poji�tìní � úèet 524 
Zákonné odvody èiní 35% z hrubých mezd, vý�e odvodù odpovídá vý�i hrubých mezd poní�ených 
o odpoèty invalidních dùchodcù. Za rok 2003 jsme uhradili ve�keré odvody a nemáme �ádné 
nedoplatky. 
 
 
Zákonné sociální náklady � úèet 527 
Rozhodující èást tvoøí pøídìl do FKSP, dále pak zde jsou mzdy u dohod o pracovní èinnosti a 
doplatky do minimální mzdy a náklady na náhradní vojenskou slu�bu.. 
 
 
Ostatní sociální náklady � úèet 528 
Náklad na civilní slu�bu 
 
 
Ostatní zákonná poji�tìní � úèet 529 
Zde je zákonné poji�tìní odpovìdnosti za �kodu pøi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve 
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vý�i 4,2 promile z vyplacených mezd. 
 
 
Jiné ostatní náklady � úèet 549 
V této skupinì jsou zahrnuty náklady na poji�tìní automobilù, náklady na �kolení zamìstnancù, 
bankovní poplatky apod. 
 
Odpisy dlouhodobého majetku � úèet 551 
Odpisy jsou v souladu se skuteèným nákupem dlouhodobého majetku. 
 
                                           
 
4. Výnosy  
 
Rozpoèet                  9.487 tis 
 
Skuteènost           9.741 tis 
 
tj. plnìní na              102,7 % 
 
 
 Polo�ka   rozpoèet  skuteènost  % plnìní 
 
602 Tr�by z prodeje slu�eb  2.600   2.815   108,2 
 
644 Úroky           0          4       - 
 
649 Jiné ostatní výnosy         0        35       - 
 
691 Provozní dotace   6.887   6.887   100,0 
 
Celkem    9.487   9.741   102,7 
 
 
Nepodaøilo se zcela naplnit plán tr�eb od obyvatelù domova z dùvodu pomalej�ího naplòování 
stavu po zahájení provozu. Naopak od záøí dodáváme obìdy peèovatelské slu�bì � dennì a� 50 
obìdù, co� pøíznivì ovlivnilo vý�i tr�eb. V polo�ce ostatní výnosy jsou pøíspìvky na stravování z 
FKSP. 
 
 
 
5. Hospodáøský výsledek 
 
 
Rozpoèet    0 
 
Skuteènost 2003           3,8  
 
Rozpoèet byl sestaven jako vyrovnaný, ve skuteènosti skonèil rok 2003 nepatrným ziskem. 
Organizace nemá �ádné závazky po lhùtì splatnosti, byly vytvoøeny odpisy v odpovídající vý�i a 
jejich vý�e je plnì pokryta finanèními prostøedky na bì�ném úètì.  
V souladu s rozpoètovými pravidly a po odsouhlasení zøizovatelem, bude hospodáøský výsledek 
pou�it na posílení rezervního fondu.  
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6. Mzdy a pracovníci 
 
Pøepoètený poèet pracovníkù k 31.12.2003   48 
 
Stav zamìstnancù k 31.12.2003 � fyzické osoby  49 
Oproti pùvodním pøedpokladùm do�lo k navý�ení stavu pracovníkù na úseku péèe o klienty. 
Povinný podíl pracovníkù se zmìnìnou pracovní schopností organizace plní. 
 
Poèet pracovníkù v pøímé péèi o klienta   30 
z toho SZP                    9 
           ni��í zdravotní personál      9 
           dìlník ve zdravotnickém provozu     9 
           sociální pracovnice       2 
 
Ostatní       19 
Náhradní vojenská slu�ba       3 
 
Je snahou organizace, aby poskytované slu�by byly na co nejlep�í úrovni. Proto se sna�íme podle 
mo�ností podporovat dal�í vzdìlávání a prohlubování kvalifikace na�ich pracovníkù. V souèasné 
dobì nav�tìvuje jedna pracovnice o�etøovatelský kurz, noví pracovníci na místa ni��ího 
zdravotnického personálu absolvují kurz sanitáøe nebo pro pracovníky sociální péèe.  
 
 
 
7. Náklady na lù�ko 
 
Náklady na lù�ko za rok 2003 èiní  19.513,- Kè 
 
Vý�i nákladù ovlivnil pøedev�ím poèátek èinnosti, kdy pøes 6 týdnù nebyl v zaøízení �ádný klient, 
ale ji� nabíhaly mzdy personálu, ve�keré provozní náklady (provádìl se koneèný úklid a 
dodìlávky), pomìrnì velká èást finanèních prostøedkù byla pou�ita na dovybavení drobným 
dlouhodobým majetkem. Navíc kapacita byla naplnìna a� zhruba za 2mìsíce po otevøení. Z tìchto 
dùvodù je vypovídací schopnost tohoto údaje silnì zkreslená. 
 
 
 
8. Fondy 
 
Fond kulturních a sociálních potøeb   39 tis. 
 
Fond rezervní        3 tis. 
 
Fond reprodukce majetku             628 tis. 
 
 
V�echny fondy jsou kryty finanèními prostøedky na úètech na�eho zaøízení. 
Zùstatek rezervního fondu je tvoøen dary od pøíbuzných na�ich klientù. 
 
 
 


