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Název organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postiženímMilíře

právníforma:

příspěvková orga nizace

zřizovatel:

Plzeňský kraj

Sídlo:

č. p, 193, 347 01 Milíře

lČ organizace:

483297

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 655

Statutární orgán:

Blanka Šmichová, ředitelka organizace

Telefon:

606 616 580

7

I

Fax:

E-mail:

info@domovmilire.cz

lnternetové stránky:

www.domovmilire.cz

Bankovní spojení:

2705350237

identifikátor služby:

4088938

loloo

Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č, 335/03 ze dne 15. 4. 2003 vydal

ziizovací listinu, kterou zřizuje organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,
příspěvková organizace (dále také ,,Domov") za účelemposkytování sociálních služeb podle zákona
108/2006 Sb,, o sociálních službách, ve zněnípozdějších předpisů.

č.

Domov má na základě udělené registrace sociálních služeb dle zákona č.10812006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějšíchpředpisů registrovánu nížeuvedenou sociální službu: domovy pro osoby
se zdravotním postižením,identifikótor služby: 4088938
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2.7 užN^rELÉ,ByDLENín srnavovÁNí
KApAClTA znŘízrruí, počrr OByvATEL K 31. 1,2. 2018, sKLADBA n
Kapacita zařízení

65

Počet obyvatel

64

-

z

toho děti a mládež do 18

18

lai

-

z

toho muži

30

z

toho ženy

1,6

průměrná obložnost

96,70%

DRUH POSKYTOVANÉ SOClÁLNÍ SLUŽaY
skupina: služba sociální péče
druh: domov pro osoby se zdravotním postižením

TI

POHYB OBYVATEL

]

I

i

Přijato

3

Propuštěno

2

zemřelo

0

STRUKTURA OBYVATEL PODLE STUPNĚ

zÁvlsrosrl

I
I

l.

stupeň

0

ll.

stupeň

3

lll.

stupeň

13

lV.

stupeň

48

Bez příspěvku (v řízení)
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STRUKTURA OBYVATEL DLE VĚKU

3-6let
7

j

-12lel

0
1,1,

13

-

18 let

7

19

-

26 let

1,4

27 a více let

32

průměrný věk obyvatel

24,4

únovEŇ ByDLENí

;§l(LADBA POl(OJU DLI POCTU LUZÉK:
1 lůžkové

2

2 lůžkové

8

3 a vícelůžkové

13

VYBAVENO5T POKOJŮ n OOVOVR

V Domově jsou pokoje vybaveny standardním zařízením a úroveň jejich vybavenostije přizpůsobena
individuálním potřebám jednotlivých uživatelů.Ve většině pokojů jsou postele s polohovacími
lamelovými roŠtya zdravotními matracemi, dle individuálních potřeb pak šatnískříně, nočnístolky,
poličky, sedací nábytek a stolky.

KaŽdý uŽivatel naŠichslužeb má možnost si svůj pokoj individuálně doplnit vlastním nábytkem,
dekoračn ím i před měty, vlastními výrobky nebo e lektronikou.
Toalety a koupelny jsou bezbariérovéa společnéna patře. Toalety i koupelny odpovídají požadavkům
na bezpečnost a hygienu.

Pro denní Činnosti využívajíuživateléherny (vybavené stoly, sedacím nábytkem, velkoplošným
televizorem, Úložnýmia odkládacími prostory uzpůsobenék aktivizačníma volnočasovým činnostem),
jídelnu, spoleČenskou místnost, Snoezelen, místnost, která je využívánapro ,ergoterapii a výuku
poČÍtaČové
gramotnosti, keramickou dílnu s vypalovací pecía hrnčířským kruhem, zahradu s dřevěným
altánem, rozlehlými travnatými plochami a ohništěm, asfaltové hřiště s basketbalovým košem, ruský
kuŽelník a sportovní hřiště (mimo oplocený areál budov), malou dílnu pro aktivizačníčinnost uživatelů
(práce se dřevem a dalšímimateriály). Vareálu pronajímáme část budovy, kde jsou zřízeny třídy pro
žáky z našeho Domova, kteří si plní povinnou školní docházku.

Výročnízpráv a za r ok 20 18
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Mimo hlavníbudovu se nacházísamostatný ubytovacíobjekt tzv.,,domeček". Jedná se o samostatné
bydlení s kapacitou 10 osob, které je určeno uživatelům s upevněnými základními hygienickými a
sebeobslužnými návyky. Mají zde k dispozici plné zázemí- toalety, koupelny, kuchyňku s potřebným
vybavením a společenskou místnost.
Našísnahou je průběžně zlepšovat a inovovat vybavení Domova a zvýšit tak úroveň poskytované

služby. Hledáme možnosti, jak snížitpočet vícelůžkovýchpokojů a nahradit je pokoji jedno a
dvoulůžkovýminebo zvýšit bezbariérovost, V tomto roce jsme vytvořili relaxačnízóny pro naše
uživatele, zrekonstruovali koupelnu v l. patře, uzavřeli jsme obě patra automatickými dveřmi a
zrenovovali jídelnu Domova, v části, kde se stravují uživatelébyly vyměněny jídelnísety, lednice aj.

CENll( UBYTOVANl
Cena ubytovánípro uživatele jet73,- Kč/den.

i

stRavovRcí pRovoz
Strava je připravována ve vlastním zařízení (kuchyň, jídelna, sklady potravin atd.) Mobilní uživatelé
docházejí do jídelny, kde jim je vydávaná celodenní strava (snídaně, oběd, večeře). Ostatním
uživatelům, kteří mají individuální péči,je strava donášena ve stravovacích tabletech. Stravováníje
poskytováno v rozsahu oběda také zaměstnancům organizace. Ve stravovacím provozu je zaveden
systém kritických bodů HACCP.

DRUHY STRAVY

poskvtuieme tvto druhv stravv:
celodenní stravu (v rozsahu

3

jídel denně),

mixovanou kašovitou stravu (v rozsahu

6

jídel denně),

speciálně nutričně vyváženou stravu (v rozsahu
speciální mléčnoustravu (v rozsahu

CENJA

6

6

jídel denně),

jídel denně),

zA STRAvU včrrruĚ pnovozruíCH NÁKLADů
cena

provoznl

potravin

náklady

celková
cena

Snídaně

17,50 Kč

20,00 Kč

37,50 Kč

oběd

32,00 Kč

35,00 Kč

67,00 Kč

Večeře

19,50 Kč

24,oo Kč

43,50 Kč

Celkem

69,00 Kč

79,00 Kč

148,00 Kč

cena za celodenní stravu

Výročnízpráv a za r ok 20
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provozní
náklady

celková

vyváženou stravu a mléčnoustravu

cena
potravin

celodenní strava celkem

136,00 Kč

12,00 Kč

148,00 Kč

cena za mixovanou (kašovitou)

cena

provozni

ceIková

stravu

potravin

náklady

cena

69,00 Kč

79,00 Kč

148,00 Kč

cena za speciální nutričně

celodenní strava celkem

cena

POČTY ODEBRANÝCH jÍDEL

celodennístrava

16 882 porcí

speciálně nutričně vyvážená strava

826 porcí

speciálně mléčnávyvážená strava

1 083

mixovaná kašovitá strava

3 285 porcí

obědy zaměstnanci

5 640 porcí

obědy cizí zaměstnanci

porcí

20 porcí

ROZMAN lTOST JÍDE LN ÍČKU

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami racionálnívýživy s ohledem na zdravotnístav strávníků.
JÍdelnílístek je sestavován stravovací komisí, na jeho tvorbě se podílíi sami uživatelé.Jídelníčekje
rozmanitý a pestrý, je kontrolován lékařem. Dbáme na to, aby jídelníčekobsahoval dostatek vlákniny
(cereálie), ovoce a zeleniny (oblohy a saláty) a byl zajištěn přirozený přísun vitamínůa minerálů.
Polévky jsou většinou vývarové z hovězího či kuřecího masa, hlavníjídla pokrývajícelou širokou škálu
především českékuchyně.

PlTNY RF7lM

Pitný reŽim je zajišťován prostřednictvím podáváníčaje, ovocných sirupů, kakaa, mléka a bílékávy.
Pitný reŽim je striktně dodržován, uživatelémajív jídelně volný přístup k pití kdykoliv v denní dobu. U
imobilních uživatelůjsou várnice s tekutinami umístěny na hernách.

VYDr.j sTRAVY

Snídaně

Výročnízpráva za r ok 20 18
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i_

oběd

od 12:00 hod.

Večeře

od 17:00 hod.

t lj ] l{ ZA, 5TRÁVoVAř,,l

l

Cena celodenní stravy pro uživatele je 148 Kč/den.
Cena oběda pro zaměstnance je 32 Kč a oběd je plně hrazen

z

FKSP.

Cena oběda pro cizístrávníky je 67 Kč. (tzn,, strávníci, kteříbylivyslániza výkonem práce do Domova).

;
.

VYBAVal,,j i

sti:.avovnCi!,jC PRCVOZU

Vybavení kuchyně, jídelny a celého stravovacího provozu je pravidelně kontrolováno a v případě
potřeby nahrazeno novým. Důsledně se dbá na plnění hygienických a bezpečnostních norem. Provoz
je moderně vybaven, zařízení v nerezu, nádobíje pravidelně obměňováno, v jídelně jsou pro uživatele
moderní sedací sety, jídelna je ozvučená, lmobilním uživatelům je jídlo rozváženo v transportních
tabletech, které udržujíteplotu stravy.
V roce 2018 byla provedena v jídelně Domova oprava zdiva vč. výmalby,
výměna obkladů a umyvadla, byly zakoupeny nové jídelnísety nerezová
lednice a nádoby na pečivo pro uživatele.

2.2 ZDRAVOTNlcKÁ A oŠETŘoVATELSKÁ PÉČE

CSITBOVATELsl<A PICE
Ošetřovatelská péčev Domově je zaměřená především na udrženía podporu zdraví, na prevenci, na
rozvoj soběstačnosti a na zmírňováníutrpení těžce postižených uživatelů.Je poskytována každému
uživateli individuálně, ohleduplně a je přizpůsobena potřebám každéhouživatele. Jednotlivé úkony
jsou prováděny na základě indikace ošetřujícíholékaře.
Ošetřovatelská péčeje poskytována vlastními zaměstnanci: počet zaměstnanců/úvazků (nelékařských
zdravotnických pracovníků),kteří tuto péčizajišťují:všeobecná zdravotní sestra 6/6, ergoterapeut do
září 2018 neobsazen thč. rod ičovská dovolen á, od 1,.10.2018 obsazen o 2 l 1,
Provedené úkony ošetřovatelské péčeza rok201,8:
aplikace lékůper os, per rectum, do nosu,uší

621,45

aplikace i.m. injekce

344

aplikace léčebnékoupele

6

Výročnízpr áva za r ok 20
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měření fyziologických funkcí (tlak, puls)

1,52

měřenítělesné teploty

28o

měřeníglykemie

17o

lnhalace

80

převaz rány, ošetření drob. poranění kůže

52

výměna PEG sondy

13

aplikace spec.stravy do PEG a aplikace lékŮ
rln DFí]

10 800

ošetření PEG (perkutánní endosk. gastros,)

10 800

aplikace léčebnéterapie (masti, pasty)

156

aplikace očistnéhoklyzma

1,84

prevence dekubitů (polohování)

250

odběr biologického materiálu

20

nácvik chůze s oporou

219o

odsávání HCD (horních cest dýchacích)

7o

Administrativní činnost - denně se provádí zápisy do ošetřovatelské dokumentace jednotlivých
uživatelů,hlášeníaúkonůpéče.
Zdravotničtípracovníci dále poskytují péčio pokožku celého těla, péčio vlasy a pokožku hlavy, ošetření
nehtŮ u dětí, pečujío hygienu dutiny ústní.Nacvičujísebeobslužné návyky a zajišťujídenní herní
aktivity dětí. Provádí nepedagogickou výchovnou činnost. Provádí polohování uživatelů za pomoci

vhodných polohovacích pomůcek, relaxačnícvičení,nácvik chůze s pomocí pomůcek nebo druhé
osoby. Připravují batolecístravu. Sledují příjem tekutin a potravy, pečujío pravidelné vyprazdňování
uživatelů.

Komunikujís lékaři, informujílékaře o zdravotním stavu uživatele. Doprovází uživatele kodbornému
vyŠetřenínebo k hospitalizaci. Zajišťujípřivolání LSPP (Lékařská služba první pomoci). Spolupracují se
zdravotnickými zařízeními např. FN v Motole Praha, FN Lochotín Plzeň, Psychiatrická nemocnice
v Opařanech, Dobřanech apod.
j

RrHantLlTAčNípÉčr
Ergoterapie probíhá v našem zařízení na základě indikace lékaře. Ergoterapeutka provádí vyšetření
zaměřené na analýzu aktivit uživatelŮ, hodnotí mobilitu a lokomoci uživatelů.Sestavuje uživatelům
plány ergoterapie. Provádí nácvik běžných denních činností,bazální stimulaci, procvičováníVojtovo
metodou, metodou,,míčkování" atd.

Výročnízpráv a za r ok
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Snoezelen (multismyslová relaxačnímístnost) - sloužík relaxaci, zklidnění, ke stimulaci smyslů, ke
sníženíporuch chování a přináší nové zážitky pro uživatele, Prvky v místnosti např. vibračníčabraka,
diaprojektor na promítáníolejových skvrn, taktilně didaktické pomůcky atd.
ANALÝZA PLATEB OD ZDRAVOTNlCH POJlŠŤOVEN
V roce 2018 byly vykazovány VZP a Oborové zdravotnípojišťovně jednotlivé výkony na základě indikace
lékaře. Jednotlivé výkony odbornosti 913 jsou zaznamenávány v dokumentaci. Vykázané výkony za rok

2018 byly VZP proplaceny formou předběžných úhrad a nebyl odmítnut žádný výkon.
V roce 20]"8 fakturováno VZP 685 368,- Kč (předběžnéúhrady). Na základě provedeného přepočtu výše

předpokládaného finančního vypořádání předběžných úhrad za rok 2018 došlo k navýšenívýnosů o
částku 349 383,- Kč (zúčtovaná dohadná položka). V prosinci 2018 fakturováno za období 8/1,8-1,2/t8
Oborové zdravotnípojišťovně celkem 13 465,20. Výnosy od ZP celkem v r. 2018 činí1048 tis. Kč.

iLÉxnŘr zAJlšŤuJícíPEcl o UZlVATELE
Zdravotní péčeo uživatele je zajištěna ambulantníformou, Péčizajišťujítitoexterní lékaři:
Praktická lékařka pro děti a dorost - preventivní prohlídky, očkování,předpisy léků,kurativní návštěvy,
odborná konzultace, kontrola jídelníčku.
Praktický lékař

- preventivníprohlídky, předpisy

léků,odborné konzultace, kurativnínávštěvy.

Psvchiatr - kontroly uživatelů dle potřeby, předpisy léků,odborné konzultace.
Neurolog - kontroly uživatelůdle potřeby, předpisy léků,odborné konzultace.
Stomatoloe - preventivní prohlídky, akutní ošetření.
Psvcholoe

- odborné konzultace,

psychologická vyšetření dle potřeby.

]Ho5PlTALlZACE VE ZDRAVoTNllCKÝCH ZAŘÍZENÍcH R oÉrrnPoBYTU
zdravotnické zařízeni

Počet hospital.
uživatelů

Psychiatrická nemocnice Dobřany

2

42

2

24

FN Plzeň Lochotín (dětské odd.)

2

12

Nemocnice Stod (dětské odd.)

4

51

Nemocnice Stod (interní odd.)

3

51

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

I

185

Nemocnice Domažlice (dětské oddělení)

1

5

FN Plzeň Lochotín (dětské odd. JlP

Výročnízpráv a za r ok 20 18
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:počrr lMoBlLruícH a težícícuužtvarrlů
i

trvale upoutaní na lůžko

8

mobilní za pomoci invalidního vozíku

7

mobilníza pomoci speciálního chodítka, nebo druhé osoby

4

SKLADBA OSoB Z HLEDlsKA HLAVNÍ otacNÓZY (pSYCHozy,lNTERNÍ, urrurÁiruÍ orvrtuoctrtĚtrtí
APo D},
V zařízeníjsou umístěni uživatelé se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardacís výraznými
poruchami chováníve smyslu agresivity a autoagresivity vyžadujícípozornost anebo léčbu.Dále pak

uŽivatelé s Downovým syndromem, s neurologickým onemocněním DMO kvadruparetickou nebo
triparetickou formou, s dětským raným autismem, ADHD, se sekundární epilepsií, uživatelé
s poruchami příjmu potravy (PEG - perkutánní endoskopickou gastronomií), uživatelés vadami
pohybového aparátu a smyslovým postížením.Přibližně 80 % uživatelůmá potížes mluvením nebo
nemluvívŮbec. U uživatelůse objevují civilizačníchoroby: diabetes mellitus, onemocnění štítnéžlázy,
vysoký krevnítlak.
2.3 DALšíFoRMY soClÁLNí pÉčrA AKTlVlTY DoMoVA
IVYCHOVNE A AKTiVlZACNl ClNNOSTI
Posláním Domova je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteřínejsou schopni samostatně si zabezpečit

své Životní potřeby zdŮvodu jejich zdravotního postižení.Výchovně vzdělávací a aktivizačníčinnost
Patří k prioritám Domova. V souladu s posláním jsou uživatelé vedeni k rozvoji a osvojování znalostí a
dovednostÍ, které přispívají k osamostatňování a zkvalitňování života s ohledem na individuální
možnosti.
Dle Školskéhozákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném
vzdělávánÍ, v p|atném znění jsou uživatelépo dovršení 6 let povinni plnit školnídocházku, žákům
s hlubokým mentálním postižením je stanoven jiný způsob vzdělávání, které zabezpečují odborní
pedagogiČtí pracovníci ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem plzeň. Uživatelé plní

povinnou Školnídocházku v detašovaném pracovišti Základní a Mateřské školy Tachov petra

Jilemnického, které je umístěno v jedné z budov Domova.

CÍlem výchovy jedince s mentálním postiženímje výchova všestranně a harmonicky rozvinutého
Člověka. Dosaženítohoto cíle vyžaduje záměrné, důsledné a intenzivní působení na osobnost takto
PostiŽených jedincŮ. Výchovným pŮsobením lze pozvolna zlepšovat jejich psychický a tělesný stav,
rozŠiřovat jejich duševníobzory, procvičovat smysly a rozvíjet pohybové a pracovní dovednosti.
DŮleŽitým Úkolem výchovy je připravovat tyto jedince pro zařazení do běžnéspolečnosti, učit je

základním společenským návykům a pravidlům chování. Pedagogičtí pracovníci a pracovníci
vsociálních službách realizují výchovné činnosti spočívajícív prohlubování a upevňování základních
hygienických potřeb a společenských návyků, působína vytváření a rozvíjenípracovních návyků,
manuálnízruČnosti, provádějívolnočasové aktivity zaměřené na rozvíjeníosobnosti,zájmů a tvořivých
schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečujízájmové a kulturní činnosti.

Výročnízpr áv
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Uživatelé jsou zapojováni dle svých zájmů, přání a schopností do programů denních aktivit
vycházejících z plánu výchovné činnosti. Tyto činnosti probíhajínapř. v keramické dílně, kde uživatelé
ráditvoří zhlíny, dále mohou uživatelépracovat se dřevem, vyrábět šperky nebo se věnovat výtvarné
činnosti (malování, kreslení, vystřihování). Pro relaxaci našich uživatelů,zde máme speciálně
vytvořenou místnost Snoezelen, kde se mohou uvolnit jak fyzicky, tak iduševně, napomáhá také
k rozvoji představivosti a stimulace smyslového vnímání.
Domov se zapojil do projektu Nadace ČrZ se svou žádostíozískánífinančníchprostředků na ,,Vytvoření
relaxačnízóny pro osoby s kombinovaným postižením". Projekt byl založen na konkrétních potřebách

našícílovéskupiny, na zkvalitnění prostředí, ve kterém žilía zároveň na aktivním zapojení
veřejnosti/dobrovolníků na realizaci projektu. Náš Domov byl úspěšný a díky podpoře veřejnosti
v charitativní mobilníaplikacíEPP jsme získali částku 150 000 Kč. K vytvořenía renovaci relaxačních zón
nás přivedly zejména měnícísepotřeby našich

uživatelů.
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dle přání uživatelůa k obnově nábytku. Pořídili jsme
pohodlnéadobře udržovatelnésedacísoupravy,křesla,
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Projekt prospěl všem uživatelům našeho Domova, kteří jsou sociálně znevýhodnění natolik, že

nemohou využívat jiných než pobytových služeb. Vytvořením relaxačníchzón jsme získali prostor pro
individuální, výchovné, vzdělávací i volnočasovéaktivity. Uživatelé našeho zařízení, velmi pozitivně
vnímajímožnost spolupodílet se na vytváření nových relaxačních zón (výběr nábytku, dekorací, úklid a
pomoc při montáži nábytku). Velmi děkujeme Nadaci ČrZ za finančnídar, kteryí podpořil realizaci
celého projektu. Yážímesi podpory, bez nížby nemohly vzniknout nové relaxační zóny.
Pro vzdělávánív Domově jsou využívány různéformy výchovy např. mravní
výchova, smyslová výchova, rozumová výchova, řečová výchova, výtvarná
výchova apod,

roce 2018 došlo k renovaci místnosti, která se
využívák rozumové výchově, zde se nachází
V

interaktivní tabule. práce na interaktivní tabuli umožní
pracovat individuálně i ve skupinách. Nejčastěji jsou
zařazeny typové úlohy, které jsou přizpůsobeny pro

aktuální potřebu. Aktivity na interaktivní tabuli jsou
doplněny o činnosti s pracovními listy v tištěnépodobě a dalšími pomůckami.
Tabule napomůžedíky své interakci získat a procvičit dovednosti zábavnou
formou. Nenásilnou formou rozvíjímyšlení,představivost, tvořivost, logické
uvažování, základy matematického poznání, grafomotoriku, zdokonaluje řeč a
cvičípaměť. Přitahuje pozornost na delšídobu, trénuje paměť a přispívá k růstu osobnosti. Je velmi
dobře využitelná i pro méně mobilní uživatele.
Uživateléslužby jsou zapojeni do veřejného kulturního a společenskéhoživota regionu - pravidelná
aktivní účastna výstavách a společenských akcích, pořádání akcí pro veřejnost, mezi které patří např.
Přehlídka tvořivostia schopnostidětís postižením,,Prostor pro duši" neboVelikonočnía Mikulášská
-
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besídka. Výsledky výchovné činnosti a volnočasových aktivit byly prezentovány veřejnosti na
výstavách, soutěžích, festivalech a společenských akcích.

Podporujeme naše uživatele v kontaktu s rodinou, blízkými a
přáteli, který je důležitýpro emočnístabilitu jedince. Setkání
s rodinou můženově probíhat v příjemné atmosféře návštěvní
místnosti, která je velmi často využívána. V příjemném prostředí
zde tráví svůj volný čas, vyměňují si informace, sdílejísvé pocity.
Jsme velmi rádi, že můžemenašim uživatelůmnabídnout
prostředí, které je moderní a jeho atmosféra je velmi vzdálená
,,

ústavn ím u" prostřed

w
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V areálu Domova je odloučenépracoviště Základníškoly a Mateřské školy Tachov, Petra Jilemnického,
č.p. 1995, kde se vzdělávají naši uživatelé. Št<otst<ývzdělávací program ZŠspeciální- Učímese pro život.
Ve školnímroce2OI7/2018 navštěvovalo školu celkem devět žáků,

Zároveň probíhalo vzdělávání žáků,kteří nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
docházet do školy a jsou vzděláváni pedagogickými pracovníky Domova přímo v organizaci v souladu s
§ 42 zákona č.561,12004 Sb,, o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)jiným způsobem, který odpovídá jeho duševníma fyzickým možnostem, ve spolupráci
se Speciálně pedagogickým centrem v Plzni. lndividuální vzdělávací program absolvovalo v roce
2017 /201,8 sedm žáků.

5PůLrarFj§§.u A
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LTURl{l AKCE

v 1acr. 2018

únor 2018

.

]_0.

2,2018 tradičníMasopust vobci Milíře, průvod masek vesnicí zakončený tradičnílidovou

veselicí.

březen 2018

o

28.3. 20]_8 Velikonoční besídka,

3,?.

,,i,

..:

Domov přivítal na Zelený čtvrtek 28, března více než sedm desítek
hostů. Podpořit akci uspořádanou při příležitosti svátků jara

přijeli náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcíMgr. Zdeněk
Honz, představitelé města Tachova i okolních obcí a další
významní hosté z regionu. Pro návštěvníky byl připraven pestryi
program složený z koled, písniček, hry na klavír, dramatizací,
pohybových vystoupení, vše ve velikonočním, jarním a veselém
duchu. Diváci obdivovali skvělé výkony jednotlivců i skupin, které

jsou vyvrcholením souvislé a dlouhodobé práce

v

rámci

výchovných a aktivizačníchčinnostíprobíhajícíchv Domově.
Hosté měli možnost shlédnout

1_7

krásných vystoupení, na nichž

se aktivně podílelo 35 uživatelů služeb za podpory všech
zaměstnanců Domova Milíře,

UživateléDomova dostali během besídky krásný dárek,
představit projekt, činnost Nadace ČEZ, aplikace EPP a
Výročnízpr
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slavnostně předat relaxačnímístnostipřijela Mgr. Michaela Jírovcová, mluvčíSkupiny ČrZpro západní
Čechy a regionální manažer komunikace.
květen 2018

o

o

26.5. 2018 Dětský den v obci Obora,
akce se zúčastnilo15 uživatelůz našeho Domova, krásná akce, na
nížjsme byli pozváni paní starostkou. Odpoledne začalo vtipným
vystoupením divadelního spolku Divoch a pokračovalo rozmanitými
disciplínamiv blízkosti obce, za jejichž splnění na nás čekala spousta
sladkostía drobných dárků. Doprovodnou akcí byla ukázka motorek
našich kamarádů z nedalekého Německa, Vše jsme zakončili
opékáním špekáčkůna tradičníchoborských vidlích.
29.5

-

30. 5. 2018
,,Prostor pro Duši",

1_7,

ročník- Přehlídky tvořivosti a schopnostíděti a mládeže s postižením

letošní ročníkbyl velmi vzácný svým klidným a hladkým průběhem bez nejmenšího zaváhání a také

obrovsky přátelskou atmosférou. Úžasná byla nápaditost jednotlivých vystoupení, výkony všech
účinkujících
a všichni diváci se dobře bavili.
červen 2018

o 2. 6.20t8 Dětský den v obci Milíře,
počasínám vyšlo na jedničku, takže jsme si užili legrace a soutěženíjak venku, tak i v sále obecního
úřadu. Nechybělo oblíbenémalování na obličej a navštívili nás Mimoni, ze ktenich jsme měli velkou
radost.

o

6. 6. 2018 Sportovní den v DOZP Bystřice nad Úhlavou,

odjelijsme na tradičnísportovnídendo DOZP Bystřice nad Úhlavou,
na ktený se každý rok moc těšíme,a to nejen proto, že tam máme
spoustu známých a kamarádů, ale i proto, že je vždy velká legrace a
hodně zajímavých hostů. Odpoledne provázela vystoupení uživatelů,
tanec, ukázky vojenské techniky, výborné občerstvenía zlatý hřeb
odpoledne.... hasičská Tatra s plným "břichem" pěny, která nám na
několik nezapomenutelných okamžikůzměnila letní hřiště tamního

reeDomovanahřištěsnačechranouzimnípeřinou.Bylotomocprimaa

o
o
o
o
o
o
o

my už se nemůžemedočkat dalšíhoročníku.

12.6. 2018 zábavné odpoledne Liblín,
].8. 6. 2018 návštěva ZUŠ- kulturní program,

21,.6. 2018 účastna Akademii ZšZárečná,

23,6.2018 Setkaní dětských světů Hradec u Stodu,
26. 6.2018 Sportovní odpoledne Mačkov,

27.6. 2018 Sportovníden v Domově pro seniory v Kurojedech,
30. 6. 2018 Petropavlovské slavnostív obci Milíře.

červenec 2018

o
c
o
o

.2OI8 rozloučeníse školnímrokem,
9.7.2018 výlet do stájívOldřichově,

4.7

]_1. 7

.2OI8 návštěva bowllingu v Tachově,

13. 7.2Ot8 účastna rokovém festivalu Tarock v Tachově.
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srpen 2018

.

3]_,

8. 2018 Rozloučenís prázdninami,

celní sPráva vystupovala na naŠíakci již opakovaně a její vystoupení je vždy velmi očekávaným
tradiČnímprvkem akce. Letos byli všichni zúčastněníopět překvapeni novinkou, a to ukázkami

PaŠovanéhozboŽÍ. Uchvátila nás také spolupráce se čtyřnohými pomocníky, nejvíce jsme obdivovali,
jak sluŽební psi vyhledávali omamné látky a nenechali se zmást žádnou nástrahou, kterou jsme jim
nachYstali. NejvětŠÍpozornost patřila ovšem čtyřnohým pomocníkům, kteří ukázali, že jsou nejen

Platnými pomocníky při odhalení zločinu, ale také výbornými kamarády, kteří se nechají ochotně
pohladit,

září 2OL8

o
o
o

12.9.2018 Kralovický podzim,
]_8. 9. 2018 Hájský kohout,
21,.9. 2018 zahrádkářská výstava Bor

u Tachova.

říien 2018

10.2018 účastna divadelním vystoupení Divoch ve Stříbře,
oI7 . 10.2018 výlet do Kladrub,
o7 .

na pozváníjsme zavítali do stájí hřebčína v kladrubech na stříbrsku. každé

setkánís takto ušlechtilými zvířaty v nás zanechá příjemnou vzpomínku a
hluboký zážitek.

listopad 2018

o
o
o
o

5.

11,.

2018

Halloweenská diskotéka,

16. 1,1,.2OI8

účastna Akademii Gymnázia Tachov,

2I.1,t.2018

návštěva kina v Boru u Tachova,

28. 1,1,.201,8

santa a skřítci na Milířích,

prosinec 2018

c

1.

12.2OL8 Den otevřených dveří a rozsvíceníVánočního

stromU,

akci navštívilo více než sedmdesát návštěvníků,kteří se měli

možnost seznámit s prostředím Domova i s průběhem služby.
Návštěvníci získali podrobné informace o poskytované službě,
prohlédli si prostory Domova. Klienti se také podíleli na Dni
otevřených dveřÍ, doplnili program o praktické ukázky aktivizačníchčinností.při vzácné příležitosti Dne
otevřených dveří byly představeny všem účastníkům
výsledky rekonstrukce jídelny a koupelny, které
bYlY realizovánY z dŮvodu měnícíchse potřeb uživatelů. Závěr akce se uskutečnil na zahradě Domova

Milíře, kde byl za zvuku koled slavnostně rozsvícen vánoční strom.
o 7 . 12.201,8 Mikulášská besídka,
celý Domov přímo pulzoval vánoční náladou, zahrada, chodby,
pokoje, jídelna potěšili oko

návštěvníkůsvou originální
výzdobou, která vznikla při
aktivizačnícha výchovných
činnostech. všichni obdivovali
výrobky z keramické dílny,

překvapeni

-N
ffi

§
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originálních a netradičních materiálů, znichž byly vyrobeny svícny a ozdoby na stromečku. Pestrou a
originální náplň měl také program besídky. UživateléDomova předvedli své pohybové schopnosti při

dynamické zumbě, zahráli pohádku 12 měsíčků,rozněžnili diváky při stínohře inspirované filmem
Titanik, připomněli všem vánočnítradice, nechyběli ani vánočnímelodie. V průběhu téměř dvou
hodinového pásma písní,pohádek, tanců, scének a pohádek se na maličkémpódiu vystřídala více než
polovina uživatelůDomova, Jejich výkon byl úžasný,podpořit je přišla celá řada významných hostů a
také celá řada partnerů a přátel Domova Milíře. Všichni ocenili skvělé výkony jednotlivců i skupin.
Mikulášská besídka byla pro diváky nadílkou a poděkovánímza přízeň, kterou všem v Domově věnují.
Všichni si odnesli domů báječnou vánočnínáladu a také malý dárek, ktery7 přišel v závěrečném
vystoupení nadělit krásný Anděl v doprovodu uživatelů.

o

1,4.1,2.201,8 návštěva hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda,

21,.1,2,2Ot8 Daruj hračku v HavlíčkověBrodě,
24. 1,2,2018 ŠtCOnýden u nás doma,
31,.'],2.2OI8 rozloučenís rokem 2Ot8 - Silvestr.

Výročnízpráv a za r ok 20
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3.1 FlNANČNíVzAH MEZl ZŘlZoVATELEM A oRGANlZAcí

Neinvestičnídotace z kapitolv 3]"3 - Mpsv státního rozpočtu byla poskytnuta prostřednictvím rozpočtu
Plzeňského kraje v rámci dotačníhotitulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 10812006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na dofinancování sociálních služeb. Finanční
prostředky byly poskytnutyjako součást vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu
(SOHZ) v celkové výši 10 397 536 Kč. V této výši byla dotace vyčerpána. (Pověření poskytováním SOHZ

č.5O742017, Dohoda o poskytnutí neinvestičníhopříspěvku na provozjako vyrovnávací platby zaSOHZ

č.01162018 poskytnuté finančníprostředky ve výši 9906220 Kč, Dodatek č.1 kdohodě, finanční
prostředky ve výši 491 316 Kč).

Neinvestičnípříspěvekna provoz bylv roce 2018 poskytnut zřizovatelem v celkové výši3 819 2O2Rč,
na základě schválení usnesením Rady PK č.2469/1,8 ze dne 1. 10.2018, Ztoho částka t351,294Kč
byla ÚČelově určena na poskytování základních činnostíjako vyrovnávací platby č. dohody 59602018.
7droje financování:

zdroje financování
x z činnosti organizace
§ dotace Mpsv
"zz.z.příspěvek na

provoz od

zřizovatele
=

úhrady od zdravotních
pojišťoven

lnvestiČnípříspěvek od zřizovatele byl v roce 2018 poskytnut ve výši 500 000 Kč na úhradu
rekonstrukce schodiště - uzavření l. a ll. patra.
3.2 NÁKLADY oRGANlZAcE
NeinvestiČní nákladv za rok2018 představujíčástku 29 682tis. Kč, tj. 100,01 % plánovaných nákladů a

byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejícíchs poskytováním sociálních služeb dle zákona č.
1,0812006 Sb., o sociálních službách v platném zněnía na zajištění hospodárného provozu zařízeníi
péčeo svěřený majetek v souladu s platnými předpisy.
Vyčísleníjednotlivýchnákladových položek je uvedeno v příloze č. 1.
lnvestiČnínákladv v roce 2018 byly vynaloženy v celkové výši 855 tis. Kč., viz příloha č. 2.

Výročnízpráva za r ok 20 18
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Ročnínáklady na lůžko,vztaženéke kapacitě služby pro rok 201,8:456 643 Kč
Měsíčnínáklady na lůžko,vztaženéke kapacitě služby pro rok 2018: 38 054 Kč
Ročnínáklady na lůžko,vztaženék průměrnéobsazenosti pro rok 2OI8:471140 Kč
Měsíčnínákladyna lůžko,vztaženék průměrnéobsazenosti pro rok 2018: 39 262Kč

Komentář:

C

materiálové náklady v celkové výši 2 506 tis. Kč
zahrnují zejména náklady na potraviny, a to ve výši 1 761 tis. Kč - čerpánív souladu se
stanovenou stravovacíjednotkou, náklady na všeobecný materiál ve výši 545 tis, Kč - úklidové,
hygienické, kancelářské prostředky, materiál pro aktivizačníčinnosti,odborné publikace atd,,
dále prádlo ve výši 100 tis, Kč, spotřeba PHM ve výši72 tis. Kč apod.,

o
o

.
o

o

náklady na energie činí7 273 tis. Kč
v důsledku mírnézimy oproti loňskému roku úspora cca

1,49

tis. Kč,

náklady na opravy a udržování ve výši 7894tis. Kě
z toho opravy budov a jejich součásti činí579tis. Kč, oprava strojů a zařízení 94 tis,, Kč a opravy
vozidel 21- tis. Kč - nejvýznamnější opravy - chemické čištěnítopného systému, výmalba
jídelny, společenskémístnosti a kanceláře, výměna radiátorů na hernách, oprava schodiště,
oprava plynových kotlů, výměna svítidel na dvojdomku, oprava elektro po revizi, výměna
kuchyňského dřezu a vodovodní baterie atd.,
cestovné ve výši 72 tis. Kě o náklady na reprezentaci ve výši 25 tis. Kě

náklady na ostatní služby ve výši 668 tis. Kč
zahrnují náklady na poštovné,telefony a internet, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a
nebezpečnéhoodpadu výše nákladů činí63 tis. Kč, revize a pravidelné prohlídky technického
zařízení dle platných předpisů ve výši 93 tis. Kč, bankovní poplatky, služby CCS, náklady na
programy ve výši 230 tis., ostatní služby ve výši 220 tis. Kč - jde zejména o náklady za služby
auditorské firmy ve výši 60 tis. Kč, poradenské služby a náklady za psychologická vyšetření
uživatelů, deratizace apod,,
mzdové náklady ve výši 76 909 tis. Kě

jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly čerpány k zajištěnísociální služby

vsouladu sorganizačnístrukturou. OON ve výši 56 tis. Kč byly vynaloženy zejména na
krátkodobé výpomoci v kuchyni a na Pověřence GDPR. Náhrady platu při dočasnépracovní
neschopnosti činily 142 tis. Kč,

o

zákonné sociální pojištění a jiné sociální pojištění, zákonné sociální náklady ve výši 6 237 tis.

Kč
z toho sociálnía zdravotnípojištěníčiní5
687 tis. Kč, přídělve výši2% z objemu vyplacených
platů do FKSP činí337tis. Kč, dále zahrnují příspěvky na zajištěnílékařské zdravotní preventivní
péče,odborná školenízaměstnancůve výši 83 tis. Kč, úrazovépojistné Kooperativa 70 tis. Kč
a osobní a ochranné prostředky poskytované zaměstnancům ve výši 43 tis. Kč,
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jiné daně a poplatky ve výši 30 tis. Kě
zahrnují zejména poplatky za rádia a televize, poplatky za dálniční známky, silničnídaň,
ostatní náklady z činnosti ve výši 32 tis. Kč
zahrnujízejména náklady na pojištěnívozidel (povinné a havarijní),
odpisy, tvorba a zúětování rezerv, náklady na vyř. pohledávky a DDHM ve výši 7,302 tis. Kč
zahrnujízejména odpisy ve výši 671 tis. Kč, jsou účtovány v souladu se stanoveným odpisovým
plánem a převáděny do investičníhofondu, náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek
v ocenění do 40 tis, Kč ve výši 583 tis. Kč - bylo zakoupeno: 2 x pracovní stoly do kuchyně,

lednice,3xtiskárna,2xmobilnítelefon,notebook,3xPCaserverHPEMikroServer,obnova
nábytku: v ergoterapii (skříňky, kartotéky, psací stůl apod.,), šatna zaměstnanců (botník,
policové díly), vytvoření relaxačních zón - sedací pohovky, knihovny, křesla, stolky aj., tvorba

a zúčtovánírezerv ve výši - 9 tis, Kč, vyřazené pohledávky ve výši 57 tis. Kč.

3,3 VÝNoSY oRGANlZAcE
Výnosy za rok 2018 celkem činí29 685 tis. Kč, což je 100,02 % plánovaných výnosů z toho výnosy
z činnosti byly dosaženy ve výši 15 469 tis. Kč, což je 1-00,04 % plánovaných výnosů,
výnosy za ubytování, stravu a péči

jsou stanoveny

v souladu

pozdějšíchpředpisů,

se zákonem č. 1,0812006 Sb., o sociálních službách ve znění

výnosy za hrazenou zdravotní péčive výši 7 048 tis. Kč
dle uzavřené smlouvy o poskytovánía úhradě ošetřovatelské péče.
VyČÍslenívýnosŮ z příspěvku na péči,z ubytování a stravu osob, kteryím jsou poskytovány pobytové
sociální sluŽby, z úhrad za stravování zaměstnanců, z hrazené zdravotní péče,a z jiných ostatních
výnosů je uvedeno v příloze č. 1.

3.4 HoSPoDÁŘsrÝ VÝSLEDEK
Hospodářský výsledek je zisk a činí3 5L2,I9 Kč. V rámci finančníhovypořádání za rok 2018 byl navržen
příděl ve výši zlepšenéhoHV do rezervního fondu organizace,

Hospodářský výsledek je za hlavní činnost, v roce 2018 nebyla uskutečněna žádná doplňková činnost.
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3.5 MZDY A PRAcoVNlcl

Mzdové náklady v roce 2018 byly vyplaceny ve výši 16 909 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců
činily 16 712 tis. Kč, ostatní osobní náklady 56 tis, Kč a náhrada za dočasnou pracovní
neschopnost činila 142 tis. Kč.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 43,9 (případný rozdíl ve výkazech je ovlivněn
zaokrou hlová ním).
a

K 31. 12. 2018 byl hlzický stav zaměstnanců v počtu 49.

a

Průměrný plat dosáhlv roce 2018 výše 3t774Rč.
SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ V PŘÍVÉPÉČlO KLlENTY

složenízaměstnanců

Evidenčnípočet

Průměrný přepočtený

k 31. 12. 2018

počet zaměstnanců

sociálnípracovník

1

I

ergoterapeut

2

0,3

vychovatelka

4

3

zdravotní sestra

6

5,5

23

19,8

pracovník v sociál. službách

vzdělávání zaměstnanců
prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře, odborná školenía
konference zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností.V roce 2018 byly na vzdělávání
zaměstnanců vynaloženy prostředky ve výši 83 tis, Kč, a to zejména na povinné naplňování dalšího
vzdělávánípracovníků v přímépéčivsouladu s § 11]. a § 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování
a uplatňování neustále se měnícílegislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich
K

a

ktua lizace.

-
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3.6 PosKYToVÁNí lruroRvací nlr zÁrorua č, roolrggs

DoMov pRo osoBy

SE

zDRAvoTruív posrtžrruívvtlt-íŘr, pŘíspĚvrovÁ oRGANlzAcE

lNFORMACE PRO VrŘelruOST v souladu s § 5 zákona č.1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějšíchpředpisů

výročnízpráva o činnosti v oblasti poskvtování informací za rok 2018
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím.
Podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů,
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace vydává výročnízprávu o
své Činnosti v oblasti svobodného přístupu k informacím za kalendářní rok 2018.

informace

1)

počet podaných žádostí o

2\

počet podaných odvolání proti rozhodnutí - nebylo podáno žádnéodvolání

3)

opis podstatných částíkaždého
rozsudku -žádnérozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem,
nebyla podána žádná žaloba

4)

výČet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodněnínezbytnosti poskytnutí výhradní
licence - výhradní licence nebyly poskytnuty

5)

poČet stížnostípodaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení - na postup zaměstnancŮ nebyla v souvis|osti s vyřizováním žádosti o poskytnutí
informací podána žádná stížnost.

6)

dalŠÍinformace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

1

početvydanýchrozhodnutíoodmítnutížádosti 0

informace.

-

nebyly poskytnuty žádnédalší

č. 10611,999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisŮ jsou informace dle § 5 zákona zveřejněny v budově organizace, dále jsou přístupné na
nte rnetové a d rese htLp: / / www.dom ovm re. cz.

V souladu se zákonem
i

i l i

+_/

l
šmichová ,4
(---_
/
ředitelka

V Milířích2. 1,.2019

Blanka

/

Dontov pro osobv se zdravotním
postiženínr

Nlilíře, O

přispčvkovi ůrganiZace

č.p, l93, 347 0l N,lilíře
tčtl: +s:2qult.,lel.:606 óló
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3.7 PŘEHLED O STAVU MAJETKU A POHLEDÁVEK
PŘEHLED O STAVU MAJETKU

Stav

Pořízeno

Vyřazeno

Stav

k 1. 1. 2018

v r. 2018

v r. 2018

k 31. 1. 2018

Stavby

39 203 624,40

71,6 4t1,,oo

0

39 92o 035,40

věci movité

5 160 390,50

137 885,00

280 855,00

5 0I7 42o,5o

Pozemky

1417o8,oo

0

0

t41,7o8,oo

DDHM do 40 tis. Kč

6 3723I7,o2

583 322,93

345 648,28

6 609 991,,67

DDNM do 60 tis. Kč

103 664,09

0

0

103 664,09

Jiný DDNM do 7 tis. Kč

80 859,00

342l8,oo

0

1-I5 o77,oo

Jiný DDHM do 1tis. Kč

76 803,52

32 341,,oo

499,00

106 645,52

Název

Všechny stavy majetku jsou ověřeny inventarizacímajetku provedenou ke dni 3I.12.2OI8.

Stav pohledávek

Název
Pohledávky za uživateli

k3t.12.2ot7

Stav pohledávek
k 31. 12. 2018

949 383,62

956 837,1"8

Výše pohledávek je téměř na stejné úrovnijako v roce 20t7 Kč. Jedná se o pohledávky za zákonnými
zástupci uživatelů sociálních služeb, kteří ve většině případůnepracují nebo pobírajírůznésociální

dávky, jejich sociální situace je neuspokojivá. Pohledávky jsou řádně upomínány a vpřípadě
nereagování na upomínku jsou řešeny právní cestou, Vymáhání je však dlouhodobou záležitostí.
Vymožená částka obvykle k uhrazení dluhu nepostačuje. Stav celkově vytvořených opravných položek
k pohledávkám činí84O917,68 Kč. Tato částka vyjadřuje výši rizikových pohledávek za uživateli
z celkových pohledávek za nimi,
3.8 DoPLŇKoVÁ ČlNNoST
V roce 2018 nebyla uskutečněna žádná doplňková činnost.

3.9 PŘlJATÉ DARY

§tav k 1. 1.2018

příjem

použití

Zůstatek k3t. t2.2Ot8

221,487,7o

!26 957,oo

248 469,70

99 975,00

Dary jsou používány dle určenídárců, převážně na zajišťováníkulturní a zájmové činnosti osob, kterým

jsou poskytovány pobytové sociální služby.
Zpracovala: Bc, Dana Velešíková, ekonom

Milíře, 25.3.2019
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Výročnízprávu za rok 2018 schvaluje:

šmichová
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/
ředitelka /
Donto'' pro.osoby
se zdlar oň-........posíiŽenínr
Blanka

Milíl=e,

prispěr kot.i tlr_uaniZaCe

,^,.
Jt
{ ):

Příloha č. 1 - Skutečnost nákladů
Příloha č. 2

-

a výnosů

O

č.lr: l93. j47 {)l j\lilíře
-illj2977l. l.ci.: 60tl
ó|ó 5s0

za rok2OL8

lnvestičnínáklady za rok201-8
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Příloha č.1

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
Ná

klady, výnosy skutečnost k 3t.1,2.2OI8
v tis.Kč

Nákladová a výnosová položka

CeIkem

Finan.

Finan. Z

Finan.

Finan. z

z neinv.

dotace

z vlastních

příspěvku

neinv.
příspěvku PK
na provoz

PK-VP
1761-

176I

Všeobecný materiál

265

265

použitífin.darů

50

50

Prádlo

100

100

odborná literatura

17

t7

Nafta, benzín

72

72

Droserie

230

230

Lt

L1,

2506

2 506

Elektr.energie

471,

471,

Plvn

605

605

Voda

197

197

t273

L273

694

694

Cestovné (512)

12

12

N.na reore.(513)

25

25

73L

737

svoz odpadu

63

63

Telefonv.internet. ooštovné

38

38

Potraviny

Ostatní(Jiný DDHM)

Celkem (501)

Celkem (502)
Opravy a údržba(511)

Celkem (511+512+513)

Nájemné

1

1

0

použitífin.darů

1"

0

I

220

26

194

ostatní službv

ccs službv

6

6

Bankovní poplatky

16

16

Nákladv na revize

93

93

Náklady na programy

230

23o

Celkem (518)

668

platové orostředkv

16 71-I

ooN

56

Náhrada za DPN

1-42

Celkem (521)
zP,sP (524)

Výročnízpráv a za r ok 20

€

zdojů

1,8

7 759

529

27

64t

L799

6 624

56

132

10

16 909

7 759

529

1 809

5 687

2 639

180

611

6

8t2

2257
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Poiistné úraz.KOOP, (525)

70

7o
n

Zákonné soc.N ( FKSP)

337

Nákladv na školení

83

83

Preventint.prohlídkv

It

1,1,

ooPP

43

43

Celkem 524+525+527

623L

2639

337

0

180

6!1

2 801

jiné daně a pop. (531,538)

30

30

Jiné pokuty a penále

0

0

M a Š,ost.N z činnosti (547,549)

32

32

Odpisv (551)

642

671

21

8

Tvorba a zúčt.oP,odpis (556,557)

48

48

DDHM (558)

583

583

0

0

Daň z příjmů(555)

Celkem
547+549+551+556+558..

NElNV. NÁKLADY CELKEM

t 334
29 682

10 398

642

21

671

1 351

2 468

15 465

Úhrady za služby

5 023

5 023

Příspěvky na péči

8 884

8 884

Stravování, soukr.hovory

182

182

Hrazená zdravotní oéče

1 048

t 048

L5 L37

L5 L37

52

52

Ost. vÝnosv rc4t+648 + 662+649)

279

2]9

Celkem 603+648 +662+649

331

331

Celk. V z prod. služeb (602)
Výnosy z pronájmu (603)

Dotace MPSV ČR

10 398

Neinvestičníořísoěvek pk

3 819

10 398
1 351

0

0

2 468

0

Neinv. příspěvek na poř. DDHM

n

Neinv, přísp, na opravu fasády

0

0

Celk. Výn. z transferů (672)

L42t7

10 398

1 351

2 468

0

VÝNOSY CELKEM

29 685

10 398

1 351

2 468

15 468

3

0

0

0

3

Výsledek hospodaření
Zpracovala: Bc. Dana Velešíková

Milíře 25.3.201,9
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Příloha č, 2

FOND lNVESTIC rok 2018
v tis.Kč

Zdroj€
Fond investic k 1. 1. 2018

f.inancování
2 39o

Odpisy 2018

67t

lnv. příspěvek od zřizovatele

500

převod z rezervního fondu

0
'//:,rzz'.,',,,.;,:.,:':;,:ZE6L,.

Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2018
Zpracovala: Bc. Dana Velešíková

Milíře 25.3.2Ot9
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