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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.
Domov je určen pro osoby, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo
podporu jiné fyzické osoby při svých základních potřebách . Domov se snaží o individuální
přístup k uživatelům i s využitím tradičních křesťanských hodnot a také se snaží pro své
uživatele zajistit bezpečné a klidné prostředí
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

1.2.

Identifikační údaje zřizovatele:

Název: Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou sv.Rodiny v Brně
Sídlo: Grohova 18, 602 00 Brno
IČ:
00406473
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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 2018:
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 2018
POKOJ
DENNÍ SAZBA v Kč
Jednolůžkový
180,-Dvojlůžkový
180,Třílůžkový
170,-Pětilůžkový
160,--
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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.

Celková kapacita Domova sv. Anežky je 102 klientů. Stav k 31.12.2018:

Domov pro seniory 86 klientů z toho bylo 23 mužů a 63 žen.
Věková struktura:
Do 75 let
Do 85 let
Do 95 let
Nad 95 let

19klientů
35klientů
28klientů
4klienti

Domov se zvláštním režimem 16 klientů z toho bylo 14 žen a 2 muži
Věková struktura:
Do 75 let
Do 85 let
Do 95 let
Nad 95 let
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4klienti
6klientů
6klientů
0klient
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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.
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 2018 /výběr/
Harmonika
Rok 2018 jsme začali hudebním vystoupením harmonikářky z Jemnice. Pí. Bastlová Blažena a
pí. Gráfová Alena hezkým způsobem zpříjemnily našim klientům dopoledne. Mohli si zazpívat
známé české koledy a vánoční písně.

Průvod tří králů
DD

Druhou akcí jako roky předešlé byla Tříkrálová
sbírka. Naši klienti jako tři králi K+M+B, řádové
sestry, zaměstnanci za doprovodu kytary i zpěvu
prošli celým Domovem. Vybrala se nemalá částka
4.710,-Kč.

Lukovský sbor
Lukovský sbor k nám zavítal 7.01.2018 s výběrem krásných českých písniček. Každý se mohl
připojit ke zpěvu, mnozí využili.

Člověče nezlob se

VII. domácí turnaj ve stolní hře ,,Člověče,
nezlob se!“ proběhl 26.01.2018 v klubovně.
Soutěžní klání mělo bezva atmosféru, někteří
opravdu rádi vyhazovali svého protivníka, ale
našli se i tací, kteří hráli ohleduplně vůči
svému protihráči.
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Ples
Na plese SDH Kojatice, byl opět parket našich tanečníků. Starosta hasičů i starostka obce
Kojatice se nám věnovali. Ochutnali hovězí gulášek, zapili pivem i kořalka nesměla chybět.
Sobotní večer 27.01.2018 jsme končili opravdu pozdě, ale ve velice veselé náladě.

Ikaros
Únor začal p.Hořák se svými zvířaty ze záchranné stanice Ikaros. Jeho program je vždy hezky
připraven. Každý vidí zvíře velmi z blízka a je možné některé i pohladit.

MDŽ
Desátého března k nám přijely děti s pásmem písniček
na oslavu MDŽ. Děti byly z hudebního kroužku
Třebelovice pod vedením pí.Křivanové. Zpívaly a hrály
na různé hudební nástroje. Odměnou dětem byl velký
potlesk i úsměv našich klientů.

Vědomostní kvíz
VII.ročník Vědomostního kvízu připadl na 14.03.2018. Pečlivě připravené otázky naši klienti
zvládli vyřešit. Prostorem vládlo velké soustředění a očekávání jak každý dopadl.Band

Divadlo
Ochotníci ze Zvěrkovic dovezli představení s názvem ,,Když kocour není doma“. Osmého
dubna zaměstnali naše hlavy veselohrou se zajímavou zápletkou. Kulisy, kostýmy a různé
rekvizity dokreslily divadelní zážitek.

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta pomyslně zasedl p.Hrbek s velice poutavém vyprávění o Jemnici i okolí.
Své povídání měl doplněné fotem – 18.04.2018.

Posezení pod májí
Akci ,,Pálení čarodějnic“ jsme naplánovali na 27.04.2018. Jako hudební vložka za námi přijel
p.Virgl s harmonikou, hrál nepřetržitě a velmi hezky. Klienti muži zajistili májku, údržba
ohniště, zakoupení klobásek a mohlo se začít.
9
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Noc kostelů
Noc kostelů ve Velkém Újezdě proběhla 25.05.2018. Moc rádi jsme využili této
celorepublikové akce a poslechli si bohatě připravený program mluveného slova především o
historii, ale i hudební projekci ZUŠ pod vedením Mgr. Šotkovské Ivany.

Den matek
Šestého června k nám přijely děti ze ZŠ a MŠ Třebelovice. Zpívaly, tančily, recitovaly, ale
hlavně vždy umí vykouzlit úsměv, někdy i slzičky štěstí na tvářích našich klientů.

Pohádka
ZŠ Domamil k nám přijela s pohádkou Královna Koloběžka. Děti moc hezky sehrály tuto
známou pohádku.

Výlet
Výlet na Vranovskou pláž připadl na 18.06.2018. Procházka přes celou pláž, výborný oběd a
krásná podívaná na přírodu okolo.

Pouť sv.Petra a Pavla

Pouť připadla na 1.07.2018, hrála nám kapela Kalíšci.
Pochlubili jsme se i našimi výrobky. Počasí nám vcelku vyšlo.
Tato akce je příjemně obohacena návštěvami příbuzných
našich klientů i ostatních návštěvníků.
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Rybízobraní
Rybízobraní proběhlo 9.07.2018 v dopoledních hodinách. Kdo chtěl a měl náladu mohl
zasednout ke keříkům červeného rybízu a řádně jej otrhat k dalšímu zpracování. Naše
kuchařky nám jej přidaly na chutný moučník z kynutého těsta.

Pouť K. Vydří
Malá pouť K.Vydří připadla na 15.07.2018. Rádi se jedeme podívat a účastnit mše svaté. Kdo
má zájem mohl si koupit něco v Karmelitánském knihkupectví. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili na točenou zmrzlinu v Dačicích, byla velice chutná a osvěžila.

Hudební pásmo
Příbuzní pana Kubíčka vystoupili na jídelně s hudebním pásmem. Účinkující otec a jeho dvě
malé děti předvedli nezapomenutelné výkony.

Svatoanežské hry

VI.ročník Svatoanežských her se odehrál 5.09.2018.
Námi pozvané Domovy si tento den opravdu užily.
Počasí nám přálo, disciplíny pečlivě připravené,
nechybělo bohaté občerstvení a výtečný oběd na
závěr. Letošní ročník vyhrálo ÚSP Nové Syrovice.

Výlet
Výlet ZOO Hluboká proběhl 18.09.2018. Naše devítičlenná skupina vyrazila po snídani a za
necelé dvě hodiny byla na místě. Prohlídka byla náročná, ale určitě stála za to. Výlet
zakončen chutným obědem v restauraci v Jemnici.

Posvícení
Slavili jsme i posvícení, někteří i na posvícenské zábavě v Kojaticích. K poslechu i tanci hráli
Bastli. Starostka obce Kojatice k nám přisedla a zapojila se do debaty i tance. Nechyběla
kořalka na zdraví a chutná klobáska, káva, pivo i víno, dle chuti.
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Divadlo
Horácké divadlo v Jihlavě jsme navštívili 19.10.2018, hra Svatý Václav. Veřejná generálka i
sezení v první řadě, byl opravdu zážitek pro všechny zúčastněné.

Lukovský sbor
Lukovský sbor k nám opět zavítal 11.11.2018, nezklamali. Pěkné písně si pro nás připravili.

Zvěřinové hody
Zvěřinové hody v N.Syrovicích jsme si nenechali ujít ani tentokrát. Patnáctého listopadu jsme
zasedli ke stolu a vybrali si dle svého přání. Každý byl se svým výběrem nad míru spokojený.
Po celou dobu vládla super veselá nálada.

Jarmark
Vánoční jarmark v N.Syrovicích se snažíme navštěvovat pravidelně. Okoukneme pěknou
vánoční dekoraci, někdy koupíme, ochutnáme punč i výborné domácí vánoční cukroví.
Obohaceno o vystoupení dětí za ZŠ.

Hudební vystoupení
Muzikantské trio Voburkovi nám přijeli zpříjemnit sobotní dopoledne a to 24.11.2018.

Mikuláš
Pátého prosince naším Domovem prošel sv.Mikuláš a jeho družina. Potěšil každého vlídným
slovem i balíčkem. Čerti odešli s prázdnou, ale nepořádek po nich zbyl.
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Hudební vystoupení
Děti ze ZŠ Budkov přijely s pásmem moc hezkých písní. Zpívaly hrály na hudební nástroje a
nám udělaly obrovskou radost, že k nám zavítaly a potěšily naše srdíčka v předvánočním
shonu.

Ikaros
Předvánoční čas nám přijel zpříjemnit p.Hořák a jeho zvířata ze záchranné stanice Ikaros.
Opět bezva připravený program.

Zdobení stromku

Oslava štědrého dne připadla na pátek
21.12.2018. Na jídelně se podával punč,
zdobil vánoční strom, stavěl betlém a po
celou dobu zněly melodie vánočních písní
v podání našich zaměstnanců za doprovodu
kytary pí.Křivanové.
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Silvestr
Silvestr jsme slavili bujaře, a to 27.12.2018 za hudebního doprovodu ,,Horňanky“. Zpívalo se,
tančilo, pojídalo občerstvení i pilo dle chuti pivo, víno, limo. Rok 2018 jsme zakončili vesele a
těšíme se co nám přinese rok nový.

V průběhu celého roku 2018 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.
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4. Zhodnocení poslání, cílů a principů
Poslání Domova




Domov je určen pro osoby, které pro sníženou soběstačnost potřebují pomoc nebo
podporu jiné fyzické osoby při svých základních potřebách
Domov se snaží o individuální přístup k uživatelům i s využitím tradičních
křesťanských hodnot
Domov se snaží pro své uživatele zajistit bezpečné a klidné prostředí

Cíle služby


Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc podle potřeb uživatele s využitím vlastních
možností
 Podporovat kontakt s rodinou, přáteli a okolním světem
 Respektovat důstojnost, vlastní vůli a práva uživatel
 Být na blízku lidem, kteří trpí, mírnit jejich bolest
 Péče o duchovní potřeby uživatel
Zaměstnanci Domova zhodnotili naplňování základního poslání a cílů služby:
-

-

-

-

Pracovníci domova se snaží vytvořit příjemné prostředí vhodnou výzdobou,
tématickou pro dané roční období, zaměstnanci dále nosí barevné oblečení, pokoje
obyvatel a společné prostory domova jsou vybaveny záclonami, závěsy a přispívají tak
k útulnosti domova
Obyvatelé si do domova mohou vzít své oblíbené drobnosti ze své původní
domácnosti např. obrázky, poličky, TV, rádio apod.
Obyvatelé se oblékají do svého oblečení, ve kterém se cítí dobře
Podpora soběstačnosti je prováděna tím způsobem, že obyvatelé nejdříve sami
zkouší zvládat hygienu, oblékání, příjem stravy, následně je poskytována podpora
nebo pomoc ze strany pracovníků domova
Kontakt s okolním prostředím je zajištěn téměř neomezenou dobou návštěv,
bohatým programem volnočasových aktivit např. pořádání besed, dětských
vystoupení, hudebních vystoupení, procházkami a výlety po okolí
Obyvatelé nejsou do volnočasových aktivit nuceni, každý má právo se rozhodnout,
zda se chce nabízené aktivity zúčastnit či nikoliv = ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍHO
CÍLE JE PLNĚNO

V tomto roce jsme pokračovali s tzv. IP službami. Jedná se o služby, kdy se každý
klíčový pracovník může jeden den v měsíci věnovat jen svým klientům. Plní jim jejich
přání - procházky, výlety, hry, čtení, povídání si o životě,... Na základě reakcí klientů má
tato služba svůj význam.
Na základě hodnocení poskytované služby klientem bylo zjištěno, že klienti jsou s
poskytovanými službami spokojeni. Většina klientů považuje poskytované informace o
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dění v Domově, jako dostatečné. Klienti na otázku zda znají svého Klíčového pracovníka
odpověděli většinou, že ano.

Krátkodobé cíle stanovené pro rok 2018
Tříkrálová sbírka

leden 2018

splněno

Masopust s muzikou

únor 2018

splněno

Pálení čarodějnic

duben 2018

splněno

Částečná výmalba prostor

průběh roku 2018

splněno

Uspořádání výletů

červen 2018

splněno

Svatoanežské hry

červen 2018

splněno

Oslava Vánoc a Silvestra

prosinec 2018

splněno

Osázení venk. prostor

říjen 2018

splněno

Částečna oprava venk. fasády červen 2018

splněno

Krátkodobé cíle stanovené pro rok 2019
Tříkrálová sbírka

leden 2019

Masopust s muzikou

březen 2019

Pálení čarodějnic

duben 2019

Částečná výmalba prostor

průběh roku 2019

Svatoanežské hry

září 2019

Úprava venkovních prostor

průběh roku 2019

Nákup komp. pomůcek

průběh roku 2019

Oslava Vánoc a Silvestra

prosinec 2019
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5. Finanční zpráva
5.1. 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 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.

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 neobchodovali s cennými
papíry.

V r.2018 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
projekty. Členěním projektů odpovídají i veškeré nákladové položky na tyto projekty.
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5.2. Přehled zdrojů financování služby za rok 2018

skutečně přidělené
prostředky (v Kč):

podíl zdroje na financování
projektu (v %):

1 452 000,00 Kč

3,7

12 981 000,00 Kč

33,2

Dotace ostatní /obce, ÚSC/

130 000,00 Kč

0,3

Úřady práce

134 511,00 Kč

1,0

3 580 771,00 Kč

9,2

170 900,00 Kč

0,4

Rok 2018
Kraj Vysočina (celkem na
službu)
MPSV

Fondy zdrav. pojišťoven
Sponzorské dary
od podnikat.subj.

Z toho:

od fyz.osob nepod.,
nadací

Příjmy od klientů

Z toho:

44 000,00 Kč
126 900,00 Kč
20 107 117,00 Kč

stravování klienti

5 031 001,00 Kč

ubytování klienti

6 054 386,00 Kč

přísp.na péči klientů

9 013 380,00 Kč

náhr.za el.proud-klienti

Ostatní
Celkem příjmy

51,4

8 350,00 Kč
586 395,00 Kč
39 142 694,00 Kč
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5.3. Přehled nákladů za rok 2018
Rok 2018

náklady (v Kč):

podíl na celkových nákladech (v %):

SPOTŘEBOVANÉ
NÁKUPY CELKEM

7 312 004,00 Kč

Spotřeba materiálu

5 552 108,00 Kč

14,2

Spotřeba energie

1 652 331,00 Kč

4,2

Spotřeba ostatních
neskladovatelných
dodávek

107 565,00 Kč

0,3

SLUŽBY CELKEM

3 657 994,00 Kč

Opravy a udržování

1 284 136,00 Kč

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

18,7

9,4
3,3

506,00 Kč

0,0

0,00 Kč

0,0

2 373 352,00 Kč

6,1

27 478 295,00 Kč

70,2

20 603 445,00 Kč

52,7

6 874 850,00 Kč

17,6

175 064,00 Kč

0,4

495 107,00 Kč

1,3

3 900,00 Kč

0,0

0 Kč
39 122 364,00 Kč
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20 330,00 Kč

Hospodářský výsledek roku 2018

5.4. Stav a pohyb majetku za rok 2018

Rok 2018

Počáteční Přírůstek
Stav
(v tis.Kč)

Úbytek
(v tis.Kč)

Konečný
stav
(v tis.Kč)

Samostatné movité věci

3 736

239

0

3 975

Drobný dlouh. hmotný maj.

391

0

0

391

Pozemky

10

0

0

10

Majetek v operativní evidenci

5 440

662

84

6 186

Celkem

9 577

901

84

10 562

Po rozvahovém dni tj. po 31. 12. 2018 nenastaly žádné skutečnosti, které by zásadním
způsobem mohly ovlivnit posouzení hospodářské situace v roce 2018.

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

7. Přílohy
Rozvaha k 31. 12. 2018
Výsledovka za rok 2018
Auditorská zpráva
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