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1. Představení společnosti:
Domov sv. Anežky Velký Újezd je domovem pro seniory, dříve známý jako Domov
důchodců Velký Újezd, je neziskovou organizací a jejím zřizovatelem je od 1.1.2011
Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně.
Posláním Domova sv. Anežky je poskytování sociálních a zdravotních (ošetřovatelských)
služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožívat plnohodnotný, aktivní a
důstojný život.
Cílovou skupinou dle § 49 zák. 108/2006 Sb. jsou osoby, které se zejména pro svůj věk
ocitly v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním
prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou
pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je přizpůsobeno péči o seniory imobilní, upoutané
na invalidní vozík, užívající kompenzační pomůcky, chronicky nemocné a jiné. Z těchto je pak
zvláště vhodné pro ty, kdo upřednostňují klidné prostředí uprostřed přírody a možností
duchovního zázemí.
Od 1.4.2012 jsme otevřeli novou službu – Domov se zvláštním režimem . Tato služba je
poskytována osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim při poskytování této sociální
služby je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Tuto službu poskytujeme osobám
od 50 let výše.
Domov sv. Anežky byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1.

Identifikační údaje:

Název:
Domov sv. Anežky
Sídlo:
Velký Újezd č. 7, 675 32 Třebelovice
IČ:
73635120
Telefon:
568 443 017
Webové stránky:
www.dsvanezky.cz
Mail:
domov@dsvanezky.cz
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1.2.

Identifikační údaje zřizovatele:

Název: Kongregace Milosrdných seser III. Řádu sv. Františka pod ochranou sv.Rodiny v Brně
Sídlo: Grohova 18, 602 00 Brno
IČ:
00406473

1.3.

Statutární orgán:

Jednatel společnosti:
Jednatel společnosti:

1.4.

ing.Marta Troppová
ing.Čajka František, ředitel domova

Hlavní činnost:

Předmětem hlavní činnosti Domova sv. Anežky je naplnění poslání kongregace
Milosrdných sester III.řádu sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny v milosrdné a obětavé
lásce ve službě nemocným, starým či jinak potřebným lidem v poskytování sociální, zdravotní
a ošetřovatelské péče. Činnost domova se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky, Statutem a případně dalšími předpisy a nařízeními vydanými osobami pověřenými
vedením domova.
Změny v zakládací listině může provádět pouze zakladatel, a to písemným dodatkem,
který se stává nedílnou součástí zakládací listiny
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2. Přehled činnosti za rok 2013:
2.1.

Služby poskytované klientům

a. Služby poskytované v domově jsou odborné, bezpečné a zajištěné kvalifikovaným
personálem.
b. V domově dvakrát týdně ordinuje lékař. Ošetřovatelskou péči zajišťuje nepřetržitě tým
odborně vyškolených zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách.
c. Sociální úsek poskytuje pomoc při řešení problémových situací klientů, pomoc se
žádostmi o sociální dávky, při vyjednávání s úřady apod. Sociální pracovnice je s klientem
v kontaktu již před jeho nástupem i během pobytu v domově.
d. Domov se stará také o příjemné a smysluplné využití volného času klientů, sociální
pracovnice zajišťují veškeré společenské a kulturní akce v Domově - Masopust, Silvestr,
opékání špekáčků, zájezdy,...
e. Třikrát týdně se v Domově v kantýně uskutečňuje prodej potravinářského, drogistického
a jiného zboží. Do domova se v určitých časových intervalech dostavují i prodejci jiného
zboží - oděvů, obuvi apod., takže všichni klienti mají možnost nakoupit si základní
potřeby přímo v domově.
f. Jiné nezbytné nákupy se uskutečňují jako nadstandardní neplacená služba
prostřednictvím sociální pracovnice, přednost mají samozřejmě ti klienti, kteří nemají
jinou možnost nákupu - ať jimi samotnými nebo svými blízkými.
g. Každý den probíhají bohoslužby v ústavní kapli. Jedenkrát týdně je otevřená knihovna
(úterý).
h. Do zařízení dochází pedikérka a kadeřnice. Tyto služby si klienti sice sami platí, služby
jsou však dle našeho názoru cenově snadno dostupné.

Cena za ubytování v roce 2013
POKOJ
DENNÍ SAZBA v Kč
Jednolůžkový
180,-Dvojlůžkový
180,Třílůžkový
170,-Pětilůžkový
160,--

5

Výroční zpráva Domov sv. Anežky za rok 2013

2.2.

Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitou službou. Domov vykazuje
ošetřovatelskou péči k úhradě zdravotním pojišťovnám. K odborným vyšetřením se klienti
přepravují do zdravotnických zařízení v Moravských Budějovicích nebo Třebíči.
Lékařskou preventivní péči zajišťoval praktický lékař MUDr. Josef Tesař dvakrát týdně
nebo na zavolání. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců.

V Domově sv. Anežky žije 102 klientů. Z toho k 31.12.2013:

Domov pro seniory 86 klientů z toho bylo 22 mužů a 64 žen.
Věková struktura:
Do 65 let
Do 75 let
Do 85 let
Do 95 let
Nad 95 let

7klientů
14klientů
42klientů
22klientů
1klient

Domov se zvláštním režimem 16 klientů z toho bylo 14 žen a 2 muži
Věková struktura:
Do 65 let
Do 75 let
Do 85 let
Do 95 let

3klienti
6klientů
5klientů
2klientů

Přístup ke každému klientovi je individuální, je brán zřetel na jeho osobní cíle a přání.
Každý klient má svého Klíčového pracovníka, který s ním vypracovává Individuální plán. Tyto
úkony jsou zaznamenávány písemně do IP dokumentace klienta.
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Pracovníci jsou s klienty v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při
stravování, při poskytování informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a při prosazování oprávněných práv a zájmů. Velice důležitá pomoc je pro klienta v době
adaptace na nové prostředí. Zaměstnanci pomáhají novému klientovi s vytvářením nových
vztahů, ale především se snaží zachovat kontakty s rodinou a přáteli.
Domov sv. Anežky zajišťuje pro své klienty pravidelné nákupy, služby (kadeřnice,
pedikúra), kulturní a společenské akce. Klienti jsou s kulturním programem seznámeni
písemně na nástěnkách na oddělení nebo na jídelně.

2.3.

Další péče
Domov zprostředkovává a zajišťuje jednání klientů s úřady.









ČSSZ : vyplácení důchodu
Městský úřad s rozšířenou působností – odbor soc. věcí (dle trvalého pobytu
klienta): hlášení změna pobytu, žádost o PnP, doprovod při sociálním šetření
v Domově)
Obecní úřad Kojatice: přihlášení k trvalému pobytu v Domově, při volbách
Pošta: při nástupu klienta zajištění přeposílání důchodu a korespondence do
Domova, přebírání korespondence klientů, dosílání a výběr složenek
Notář: Sdělení o pozůstalosti
Nemocnice
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3. Kulturní a společenské akce v roce 2013
Průvod tří králů
Dne 7. ledna 2013 od 13.00 hodin procházeli Domovem Tří
králové s přáním do Nového roku, spojené s Tříkrálovou
sbírkou. Výše sbírky byla 3.983,- Kč. Sbírka se uskutečnila
pod záštitou Oblastní charity Třebíč.

Muzikoterapie
V pondělí 21.01.2013 nás navštívili senioři z DS Manželů Curieových Třebíč. Mají sestavenou
skupinu SENIORS BAND - muzikoterapie. Předvedli nám, jak lze spojit pohyb a hudbu.
Úžasným způsobem na publikum přenesli dobrou náladu, zapojili ostatní do jejich
vystoupení. Jejich hudební vystoupení bylo proloženo i mluveným slovem. Sršel
z vystupujících elán a vitalita. Po skončení vystoupení jsme je provedli po našem domově,
byli mile překvapeni. Čekalo na ně i malé občerstvení. Moc se jim u nás líbilo, hlavně
obdivovali kapli.

Člověče nezlob se
V pondělí 28.01.2013 se uskutečnil II. Domácí turnaj ve stolní hře s názvem ,,ČLOVĚČE, NEZLOB
SE!“
Účastníci z řad uživatelů : pí. Cielepová, pí. Fleková, pí. Kopečková, pí. Divišová, p. Mazanec,
pí. Doležalová M., pí. Doležalová Z., pí. Lukšová, pí. Hřebíčková, pí. Novotná J., pí. Šípková, pí.
Tvarůžková, pí. Novotná Jaroslava. Jako divák přihlížela pí. Říhová.
Pořadí vítězů : 1. místo pí. DOLEŽALOVÁ Marie
2. místo pí. DOLEŽALOVÁ Zdenka
3. místo pí. ŠÍPKOVÁ Helena
Odměna pro vítěze byl diplom, společná fotografie a sprchový gel nebo svíčka s jarním motivem.
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Afrika
V pondělí 18.02.2013 nás navštívil p. KLIMEŠ Radek se zajímavou přednáškou o AFRICE.
Klimeš Radek je autorem projektu ,,Pomozte zachránit Serengeti ´´. Nejprve nám něco řekl
o nadačním fondu ,,WILDAFRICA´´ a poté vyprávěl o životě zvířat a lidí žijících na kontinentě
Afrika.Jeho barvité vyprávění bylo dokresleno fotografiemi, které promítal na plátno. Většinu
těchto fotografií pořídil sám. Nevynechal ani fotografie, které pořídil po řádění místních
pytláků. Jeho aktivity jsou spojeny s ochranou afrických zvířat, které mizí z Afriky mílovými
kroky.Na závěr nám poděkoval, že mohl u nás v domově tuto přednášku uskutečnit. Rozloučil
se s přáním dlouhého a plnohodnotného života jak pro nás tak též pro africká zvířata.

Křeslo pro hosta
V úterý 26.03.2013 nás navštívila Policie ČR obv. odd. Jemnice. Rádi přijali naše pozvání
,,Křeslo pro hosta´´. Využili tohoto pozvání k osvětě problému důvěřivost seniorů a jejich
zranitelnost v jejich domácím prostředí i venkovním (přepadení, okradení, obelstění atd.).
Promítali DVD k tomuto tématu a poté řekli něco málo slov. Bylo nachystáno malé
občerstvení i dáreček. Po přednášce si policisté prap.Tvrdý a prap. Bouda prohlédli náš

domov.
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Divadelní představení
V sobotu 13.04.2013 jsme vyrazili na divadelní představení do KD Kojatice. Byla to komedie o
třech dějstvích s názvem ,,Holka jako buk“. Účinkoval ochotnický soubor ZVĚRKOVICE. Kdo
chtěl mohl si zakoupit občerstvení pivo, limo. Auto řídila s.M. Marietta pasažéři byli : p.
Vecheta, p. Kosmák, pí. Kadrnošková, pí. Doležalová, pí. Bajglová, pí. Novotná, pí. Říhová.
Divadelníci nám přislíbili představení přímo u nás v domově. Předběžný termín na srpen.

Čarodějnice
V úterý 30.04.2013 byla připravena akce ,,Opékání buřtů a pálení čarodějnic“. Kdo chtěl, tak
si sám opékal párek nebo pomáhal opékat personál. Hudební doprovod - harmonika pí.
Urbánková Lenka navodila tu správnou atmosféru. Někteří s chutí zanotovali známé české
písničky. Počasí nám přálo, odpoledne se vydařilo. Občerstvení pivo, limo dle chuti.

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Třebelovice ke dni matek
Ve čtvrtek 16.05.2013 se na jídelně našeho domova uskutečnilo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
TŘEBELOVICE ke Dni matek. Klíčové slovo v tomto pásmu písniček, básniček a scének bylo
MÁMA.Děti z MŠ měly připravené divadlo- příběh Broučci a Hvězdičky. Děti ze ZŠ velice
pečlivě připravily vystoupení složené z krásných písní, básní i proloženo pohybovými
aktivitami. Uživatelé od dětí přijali krásné květy vyrobené z barevného papíru.
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Přítomnost dětí vždy vnese do našeho domova i do srdíček radost. S dětmi jsme se rozloučili
potleskem a malou sladkou odměnou.

Canisterapie
V pondělí 20.05.2013 k nám přijela pí.KRČÁLOVÁ Radka s pejsky na CANISTERAPII. Při této
první seznamovací návštěvě jsme byli všichni mile překvapeni. Naši klienti reagovali na
přítomnost KESSY a VENDY velice pozitivně. Přátelský, mírný, přítulný, důvěřivý,
v neposlední řadě poslušný to vše jsou přívlastky této rasy - ZLATÝ RETRÍVR.
Každý si chtěl pejska alespoň pohladit nebo mu dát pamlsek – piškot. Někomu stačilo pouze
pozorovat chování našich milých čtyřnohých hostů .Na další návštěvy se těšíme, určitě
vyzkoušíme pro nás nové techniky např. polohování relaxační i rehabilitační. Kontakt se
psem představuje účinné rozptýlení našim klientům. Canisterapeut může psem aktivovat
myšlení, paměť, komunikaci i motoriku. Je to pro naše klienty nová forma terapie.

Představení sociálních služeb
Člověk k člověku – představení sociálních služeb 19.06.2013, Třebíč – Karlovo náměstí.
Byla to přehlídka sociálních služeb z regionu Třebíčska, pozvání jsme přijali a účastnili se.
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Počasí bylo opravdu letní, ve stínu 34˚C. Měli připravený i doprovodní program např.
vystoupení klientů z Denního centra Barevný svět, klienti z domova pro seniory Třebíč, Manž.
Curierovvých a další. Reprezentace našeho domova se ujala sociální pracovnice Seveldová
Bohumila Dis. a aktivizační pracovnice Šafratová Jana.

Pouť sv. Petra a Pavla
Poslední červnovou neděli 30.06.2013 jsme prožili Pouť sv. Petra a Pavla Velký Újezd.
Pro nepřízeň počasí hrála hudba na jídelně – Malá Jemnická kapela.
Na naší prodejní výstavě, výrobků klientů, byla nepřehlédnutelná tržba.
Do veselí se zapojili i rodinný příslušníci našich klientů, což je pro nás velice důležité udržovat
kontakt s rodinou – spolupráce. Byla to velice příjemně strávená neděle.

Pouť – Kostelní Vydří
V neděli 14.07.2013 jsme vyrazili na výlet do Kostelního Vydří – Malá pouť. Výlet byl spojen
s dopolední bohoslužbou. Po mši jsme si prohlédli Karmelitánské knihkupectví, někdo i
utrácel. Proběhlo i malé posílení ve formě výborné grilované klobáse a káva. Výletníci byli
nad míru spokojeni.

Viola
V pondělí 15.07.2013 nás přijeli potěšit s písničkami muzikanti z Olomouce – Viola Olomouc.
Zazpívali a doprovodili na akordeon a kytaru nám známé české lidové písně. Popřáli nám
hezké léto a rádi za námi opět přijedou.
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Rybízobraní
V naši zahradě se v úterý 16.07.2013 uskutečnilo Rybízobraní. Výsledkem našeho sběru
červeného rybízu bylo několik naplněných kbelíků, které využili v kuchyni. Někteří sbírali více
do úst jak do kbelíku. Nejlepší sběrači byli odměněni. Na prvním místě byla pí. NOVOTNÁ J.,
na druhém pí. DOLEŽALOVÁ Z., na třetím p. ČÍŽ R., na čtvrtém p. ONDRÁK J. Některé to
natolik zaujalo, že ve sběru pokračovali ještě ve volné chvíli.

Budihry
Ve středu 17.07.2013 náš soutěžní tým ve složení – pí. DOLEŽALOVÁ Z.
pí. NOVOTNÁ J.
pí. ZVĚŘINOVÁ A.
reprezentovaly náš domov v XI. ročníku Budihry v DS Budíškovice. Náš tým se umístil na
hezkém šestém místě. Za doprovod soutěžila ve třech disciplínách pí. ŠAFRATOVÁ J.,
vybojovala třetí místo. Po soutěžním klání nás čekal chutný a zasloužený oběd. Soutěžení
probíhalo v pěkném prostředí zámeckého parku, počasí bylo krásně letní. K poslechu i tanci
hrála Malá jemnická kapela.

Skleník
V letošním roce jsme osázeli skleník. Rostliny jako okurek hadovka, rajčata, okrasné dýně,
papriky a několik druhů květin. Vzorně se o skleník starají p. Kosmák, pí. Doležalová a pí.
Novotná. Vypěstované plody poté konzumují s ostatními klienty. Květiny dělají radost všem
např. výzdoba kaple. Okrasné dýně použijeme na podzimní výzdobu našeho domova.

Výstava jiřin a mečíků
Byli jsme pozváni na Výstavu jiřin a mečíků, která se konala v Louckém klášteře ve Znojmě,
18.08.2013. Rádi jsme přijali a výstavu si prohlédli. Prohlídku jsme zakončili v cukrárně
13
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v Kasárnách u Znojma, byla to sladká tečka. Každý si objednal kávu dle chuti – Vídeňskou
s pravou šlehačkou, turka s mlékem a jeden výborný zákusek. Před odjezdem vyslovili přání
zapsat něco lichotivého do Knihy přání a stížností-vyhověno.

Divadelní představení
V neděli 25.08.2013 nás navštívili ochotníci ze Zvěrkovic s divadelním představením
s názvem Holka jako buk. Komedii sehráli bravurně, byli odměněni potleskem. Ochotníci
děkují za milé přijetí a pozorné diváky i za dobré pohoštění. Přislíbili další vystoupení,
přibližně na jaře.

Výlet
Ve čtvrtek 19.09.2013 jsme se vydali na výlet do Jindřichova Hradce. Cestou autobusem bylo
pozorně sledováno okolí, zvěř, úprava vesnic i co je na polích. Jako první jsme navštívili
Muzeum fotografií, poté v autobuse všichni posvačili a pokračovalo se dále. Celá výprava se
těšila na slibovanou aqua show – sv. Florián, každý si představoval pod tímto pojmem něco
jiného. Nakonec úžasná podívaná. Spojení světelných efektů, padající vody a doplněno
skvělou hudbou. Tuto show jsme shlédli dvakrát, mezi se podávala káva, čaj a kousek
výborného ovocného nebo čokoládového dezertu. Již nyní se těší na slíbený výlet do Znojma.
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Svatoanežské sportovní hry – 1. ročník
Ve středu 25.09.2013 jsme uskutečnili naše I. Svatoanežské sportovní hry. Pozvání přijali
z DS Hostim, DS Myslibořice, DS Budíškovice, DS Manž. Curieových Třebíč a ÚSP Nové
Syrovice. Soutěžilo se ve třinácti netradičních disciplínách pod názvem ,,Ozdob čápa“,
,,Uzavírání Aladina“, ,,Brčko – sání“ a další. Svoji náročností odpovídaly věkové skupině
soutěžících. Soutěžní klání se odehrálo v příjemných prostorách zahrady našeho domova.
Vyhlášení výsledků proběhlo po chutném a zaslouženém obědě. Hodnotilo se v kategorii
družstev, jednotlivec i doprovod byl za své výkony ohodnocen. Putovní pohár si odvezli do
Třebíče DS Manž. Curieových. Domácí družstvo ve složení pí.Novotná J., pí.Fleková M., p.
Novák S. vybojovali krásné třetí místo. Po vyhlášení výsledků, rozdání pohárů, diplomů a cen
jsme si všichni zazpívali za hudebního doprovodu známé lidové písničky. Kdo měl chuť a
zájem, mohl si prohlédnout zrekonstruované prostory domova. Určitě bylo co obdivovat.
Nejvíce pozornosti se těšila kaple. Odměnou pro nás organizátory byl úsměv a spokojenost
ve tvářích zúčastněných. Obdrželi jsme i písemné díky. Již nyní se těšíme na další ročníky.

Návštěva Třebíče
V pondělí 11.11.2013 jsme se rozjeli do Třebíče, kam nás pozvali z DS Manž. Curieových.
Prohlédli jsme si prostory domova a poté nás zapojili do muzikoterapie, což se velmi líbilo.
Podávala se káva s rumem a koláč. Velký obdiv sklidilo zvířectvo, které zde našlo
domov(králíci, morčata a různé ptactvo). Na závěr společné foto před vchodem a odjezd
domů.
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Křeslo pro hosta
Pořad Křeslo pro hosta vyplnil p. HOŘÁK, jeho manželka a několik zvířátek ze Záchranné
stanice IKAROS – 25.11.2013. Na ukázku s sebou dovezl krajtu, ježka z Afriky, morče naháče,
sovu Rozárku, činčilu, chameleona, raroha. Podávání informací o těchto zvířatech probíhalo
velice příjemně, zajímavosti, osahání zvířátek, kdo chtěl a doplněno i hudebním
doprovodem. Hra na kytaru a flétnu + zpěv písní o zvířátkách. Zapojení klientů např. hádanka
- jaké zvíře čeká za dveřmi jídelny.

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka se v našem domově uskutečnila ve čtvrtek 5.12.2013. Sv.Mikuláš a jeho
doprovod prošel celým domovem, někde již netrpělivě očekávali jeho příchod. Andílci (4)
rozdávali sněhové pečivo a čerti (7)jak jinak než, že zlobili klienty. Toto jejich ,,řádění“ bylo
přijato s úsměvem. Společné rozloučení na jídelně a těšíme se na další rok.
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Děti ze ZŠ a MŠ Třebelovice
Děti ze ZŠ a MŠ Třebelovice nás přijely potěšit v úterý 17.12.2013. Vánoční vystoupení nás
pohladilo po duši a zahřálo u srdíčka. Po skončení programu děti rozdaly všem krásné
výrobky a od nás také dostaly sladkou odměnu. Jsme moc rádi, když k nám najdou cestu
v předvánočním čase.

Chrámový sbor
Chrámový sbor sv.Martina Kralice nad Oslavou nás přijel vánočně naladit ve středu
18.12.2013. Byl to pro nás opravdu hudební zážitek, zazněla klasická hudba, kostelní melodie
i vánoční písně. Po skončení si sbor prohlédl prostory domova a přijali malé občerstvení.

Silvestr
Konec roku jsme oslavili v pondělí 30.12.2013 – SILVESTR. K poslechu i tanci nám hrála Malá
jemnická kapela. Podávala se káva, víno červené i bílé, pivo a obložené chlebíčky. Zábava
byla v plném proudu. Letos bylo hodně tanečníku, parket byl zaplněn. Pohyb spojen se
zábavou, jedinečná kombinace. Již se těšíme, co nám přinese nový rok 2014.
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V průběhu celého roku 2013 mohli klienti navštěvovat pravidelné cvičení na jídelně,
promítání filmů, pomáhali s výrobou výzdoby Domova, setkávali se na čtení knih na
pokračování. Dále hráli společenské hry a v letním počasí si to rozdali mezi sebou v
kuželkách. Účastnili se hry „Člověče nezlob se“ v Domově seniorů v Budíškovicích.

4. Finanční zpráva
4.1. Zhodnocení základních údajů.
Účetní jednotka vznikla od 2. 2. 2010 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny
vydané Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Svou činnost zahájila 1.1.2011
Účetní jednotka byla založena dle zákona č. 3/2002 o církvích a náboženských
společnostech, dále podle kánonu 114-117, v souladu s kánonem 609 a 610 Kodexu
kanonického práva a v souladu s čl. 85 Životních pravidel a účelem Kongregace Milosrdných
sester III. Řádu sv. Františka uvedeným v kapitole I. Životních pravidel schválených
Kongregací pro řeholníky a světské instituty.

Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má
přidělené IČ a otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Moravské Budějovice.
V právních vztazích vystupuje svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a
Statutem.
Domov nevlastní žádné nemovitosti a svou činnost provozuje v budově zakladatele.
Domov je oprávněn nabývat a spravovat movitý majetek v rámci vlastního hospodaření.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly použity účetní metody pro nevýdělečné
organizace. Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního
programu Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov.
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Účtování pořízení a úbytku zásob je vedeno v programu od společnosti Preus a je
provedeno podle způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova
v souladu se zákonem o archivnictví. Za uplynulé období jsme neměli žádné platby ani
evidence v cizích měnách, ani jsme neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2013 jsme přijaly dary určených na provoz Domova ve výši 72 674,-- Kč. Žádné
jiné finanční závazky Domov nemá.
Vykázané nezaplacené závazky v saldokontu byly vyrovnány v lednu 2014. Stejně tak i
pohledávky vykázané při uzávěrce byly zaplaceny na počátku roku.
V r.2013 jsme obdrželi finanční zdroje z Kraje Vysočina a z Ministerstva práce a
sociálních věcí, o kterých bylo účtování v souladu s rozpočtovými pravidly pod názvem
projety. Členěním projektů odpovídají i veškeré nákladové položky na tyto projekty.
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4.2. Přehled zdrojů financování služby za rok 2013

Rok 2013
Kraj Vysočina (celkem na
službu)
Z toho
poskytnuto
Kč:

skutečně přidělené
prostředky (v Kč):
1 020 000,00 Kč

Na základě smlouvy č.
ID O00233.004

510 000,00 Kč

Na základě smlouvy
č. ID O00701.0013

510 000,00 Kč

MPSV
Úřady práce
Fondy zdrav. pojišťoven
Sponzorské dary
od podnikat.subj.

21,5

191 002,00 Kč

0,7

1 942 833,00 Kč

6,7

72 674,00 Kč

0,3

72 674,00 Kč
0,00 Kč

od fyz.osob nepod.

Z toho:

18 992 122,00 Kč

stravování klienti

4 506 142,00 Kč

ubytování klienti

5 963 880,00 Kč

přísp.na péči klientů

8 513 280,00 Kč

náhr.za el.proud-klienti

Ostatní
Celkem příjmy

3,5

6 244 000,00 Kč

Z toho:

Příjmy od klientů

podíl zdroje na financování
projektu (v %):

65,5

8 820,00 Kč
523 281,00 Kč
28 985 912,00 Kč
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4.3. Přehled nákladů za rok 2013
Rok 2013

náklady (v Kč):

podíl na celkových nákladech (v %):

SPOTŘEBOVANÉ
NÁKUPY CELKEM

6 847 188,30 Kč

Spotřeba materiálu

4 870 403,30 Kč

17,1

Spotřeba energie

1 958 210,00 Kč

6,8

18 575,00 Kč

0,0

Spotřeba ostatních
neskladovatelných
dodávek

23,9

SLUŽBY CELKEM

4 670 643,70 Kč

Opravy a udržování

2 379 659,20 Kč

8,3

939,00 Kč

0,0

1 787,30 Kč

0,0

2 288 258,20 Kč

8,0

Cestovné
Náklady na
reprezentaci
Ostatní služby

OSOBNÍ NÁKLADY
CELKEM
Mzdové náklady
Zákonné sociální
pojištění

OSTATNÍ
NÁKLADY
CELKEM
ODPISY,PRODANÝ
MAJETEK,TVORBA
REZERV A
OPRAVNÝCH
POLOŽEK
CELKEM
POSKYTNUTÉ
PŘÍSPĚVKY
CELKEM
DAŇ Z PŘÍJMŮ
Celkem

16,3

16 672 546,00 Kč

58,2

12 462 289,50 Kč

44,0

4 210 256,50 Kč

14,2

135 782,00 Kč

0,3

369 574,00 Kč

1,3

3 900,00 Kč
0 Kč
28 699 634,00 Kč
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286 278,00 Kč

Hospodářský výsledek roku 2013

4.4. Stav a pohyb majetku za rok 2013

Rok 2013

Počáteční Přírůstek
Stav
(v tis.Kč)

Úbytek
(v tis.Kč)

Konečný
stav
(v tis.Kč)

Samostatné movité věci

1 132

582

0

1 714

Drobný dlouh. hmotný maj.

449

0

0

449

Pozemky

0

10

0

10

Majetek v operativní evidenci

2 816

898

42

3 672

Celkem

4 397

1 490

42

5 845

Po rozvahovém dni tj. po 31. 12. 2013 nenastaly žádné skutečnosti, které by zásadním
způsobem mohly ovlivnit posouzení hospodářské situace v roce 2013.

5. Závěr
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní život ve stáří pro naše obyvatele.

6. Přílohy
Rozvaha k 31. 12. 2013
Výsledovka za rok 2013
Auditorská zpráva
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