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1) Popis zařízení: Hlavní budova je provozována jako ubytovací kapacita pro osoby
s mentálním postiţením od r. 1962. Druhá budova B je hospodářská. Její prostory slouţí jako
skladovací a v přízemí je prádelna, kde se pere osobní prádlo. Budovy i zahrada jsou
majetkem obce Kovářská.
31. 01. 1992 byl zrušen Okresním úřadem v Chomutově Okresní ústav sociálních sluţeb se
sídlem ve Vejprtech a Ústav sociální péče Kovářská se stal samostatným ústavem s právní
subjektivitou s přechodem práv zřizovatele na obec Kovářská. Organizace byla zřízena dne
01. 01. 1993 na dobu neurčitou, usnesením obecního zastupitelstva č.34/92 ze dne 14. 09.
1992.
S účinností od 01. 03. 1998 bylo vyhověno ţádosti organizace a Okresní úřad Chomutov
změnil zařazení z Ústav sociální péče pro děti a mládeţ na Ústav sociální péče pro děti,
mládež a dospělé.
V současné době je sociální sluţba registrována jako Domov pro osoby se zdravotním
postižením.
Stávající kapacita je 55 obyvatel.
9.11.2006 byla Radě Obce Kovářská předloţena ţádost ÚSS o obnovení ubytovací kapacity
v budově B se sídlem v ul. Dukelská 28. Tento záměr byl spojen s některými menšími
stavebními úpravami uvnitř budovy a bylo třeba zadat projekt. Náklady spojené s vnitřními
úpravami objektu organizace řešila z vlastních prostředků a sponzorských darů.
Stavební úpravou se předpokládalo zrušení přístavby na malý pracovní výtah, který slouţil
v minulosti k přepravě vypraného loţního prádla na půdu. V současné době org. vyuţívá
k praní tohoto prádla ţateckou prádelnu. Během roku 2007 byla řešena projektová
dokumentace k výše uvedenému záměru.
V dubnu 2009 se 8 uživatelů přestěhovalo do vedlejší budovy B. V průběhu roku 2010
došlo k dalším drobnějším úpravám interiéru v této budově, byla zařízena a postupně
vybavována menší společná kuchyně, uţivatelé se pomalu zabydlovali. Z následné inspekce
poskytování sociálních sluţeb, která v organizaci proběhla ve dnech 14., 15.,16.července 2009
vyplynulo opatření, které se týkalo dalšího zlepšení ubytovacích podmínek uţivatelů v hlavní
budově. Proto jsme vyměnili některý nábytek v obytných místnostech uţivatelů. Organizace
veřejný závazek, který si v této souvislosti uloţila, splnila.
V roce 2010 se pokračovalo ve zlepšování podmínek k bydlení v hlavní budově. I
v následujícím roce 2011došlo k výraznému zlepšení poskytování sociální sluţby v oblasti
ubytování. V první řadě bylo třeba opravit střechu na hlavní budově, coţ znamenalo vyměnit
poškozené plechové dílce za nové, vyměnit okapy a provést kompletní nátěry na celé střeše.
Uvnitř budovy jsme zrekonstruovali 2 koupelny v přízemí, 1 nová přibyla. Vícelůţkové
loţnice byly přebudovány na obytné loţnice se samostatnými vchody a vybaveny novým
nábytkem. Místnost pro obsluţný personál byla vybavena novými křesly a stávající křesla
jsme pouţili na dovybavení ostatních místností v budově. Byly zakoupeny 3 kancelářské ţidle
k psacím stolům, protoţe staré jiţ doslouţily.
Uţivatelé se stravují ve společné jídelně. Strava je zajištěna 5x denně (snídaně, oběd, večeře,
dopolední a odpolední svačina). Denně se vaří cca 130 obědů, z toho 54 porcí odebírají
senioři v naší obci.
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Kromě výčtu výše uvedeného byla i jídelna v tomto roce dovybavena nerezovým odkládacím
vozíkem, který slouţí na odkládání pouţitého nádobí.
Domov se nachází v obci, která zajišťuje uţivatelům příjemné a klidné prostředí s moţností
vyuţití okolní přírody k odpočinkovým a relaxačním aktivitám. Návaznost na další zdroje
v obci je celkem uspokojivá. Zařízení aktivně podporuje uţivatele ve vyuţívání běţných
sluţeb, které jsou v naší obci veřejné.
2 ) Charakteristika poskytované služby a údaje o hlavních skupinách příjemců služeb:
Sluţba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních sluţbách. Od 1.1.2007
je v naší organizaci registrován druh sluţby: domovy pro osoby se zdravotním postiţením.
Tato sluţba je poskytována formou pobytovou. Sluţby poskytujeme osobám s mentálním
postiţením, které mají sníţenou soběstačnost a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
Kapacita 55 lůţek

Veřejný závazek:
Cílová skupina: osoby s mentálním postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se
sluchovým postiţením. Sociální sluţba se poskytuje osobám postiţeným vedle mentálního
postiţení téţ v kombinaci s tělesným postiţením a osobám, které nejsou postiţené úplnou
hluchotou. Sociální sluţba se neposkytuje imobilním osobám.
Věková struktura: starší děti (11-15 let), dorost (16-18), mladí dospělí (19-26), dospělí (2764), mladší senioři (65-80).
Cílem obecně je individuální péčí a přístupem podporovat a rozvíjet schopnosti osob a
napomáhat k vytváření nových. Pomoc a podpora osobám za účelem sociálního začleňování
nebo prevence sociálního vyloučení tak, aby uţivatel ţil důstojně, pokud moţno běţným
způsobem ţivota, jako jeho vrstevníci a vyuţíval běţných zdrojů společnosti.
Sociální sluţba je poskytována v zájmu osob a v náleţité kvalitě tak, aby bylo vţdy důsledně
zajištěno dodrţování lidských práv a základních svobod osob.
Cíle:
Strategický cíl: Vést skupinu uživatelů, kteří se nacházejí na hranici cílové skupiny a
vyţadují niţší míru podpory, k maximální možné samostatnosti a připravovat je na
případný samostatný život.
Jedná se o 8 uţivatelů=14,5% z celkového počtu uţivatelů.
 1 uţivatelka zvládne samostatně vycestovat do vzdálenějšího města
 1uţivatel se zdokonalí ve čtení a přečte jednotlivá slova v textu
 1 uţivatel zvládne připravit jedno teplé jídlo, 4 uţivatelé se budou zdokonalovat ve
vaření (viz. osobní cíle)
 Vést uţivatele k tomu, aby byli schopni společného souţití v domě (dobré sousedské
vztahy, schopnost dohodnout se na společných věcech)
Strategie: bydlení s menší mírou podpory
individuální plánování a stanovení osobních cílů
spolupráce s rodinami a blízkými přáteli uţivatelů
schůzky uţivatelů s vedoucími pracovníky
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podat návrh k zahájení řízení ve věci navrácení způsobilosti k právním úkonům
Termín: prosinec 2012
Zodpovídá: Eva Kormošová, R.Adamec
Dlouhodobý cíl:
 Uţivatelé, kteří jsou omezeni ve způsobilosti k právním úkonům se naučí hospodařit
s výší finanční částky přiznané soudem. Jedná se o 6 uţivatelů, tj. 10,9 % z celkového
počtu uţivatelů. U soudu probíhá řízení s dalšími 2 uţivateli.
Termín: do konce roku 2015
Zodpovídá: R.Adamec


Organizace garantuje upevňování a rozvíjení základních hygienických a
společenských návyků, zvyků a dovedností. Minimálně 10 uţivatelů, kteří vyţadují
vyšší míru podpory, coţ představuje 18,2% z celkového počtu uţivatelů, zvládne
základy osobní hygieny.
Termín: do konce roku 2015
Zodpovídá : R.Adamec

Krátkodobé cíle


Podat návrh k zahájení řízení ve věci navrácení způsobilosti k právním úkonům.
Organizace podá návrh k zahájení řízení ve věci navrácení způsobilosti k právním
úkonům. Jedná se o 2 uţivatele, tj. 3,6 z celkového počtu uţivatelů.
Termín: do konce roku 2012
Zodpovídá: R.Adamec



Organizace garantuje rozvíjení citového života uživatelů rozšiřováním a
upevňováním sociálních kontaktů uţivatelů s rodinami i prostřednictvím
společenských akcí, které naplánuje a zorganizuje. Jedná se o zahradní slavnost, letní
rekreaci v Horním Ţďáru, Matějskou pouť, diskotéku pro kamarády a přátele. Ve
spolupráci s německými partnery se uskuteční společná podzimní rekreace v Německu
Termín: do konce roku 2012
Zodpovídá: R.Adamec, E.Kormošová,J.Nováková



Organizace zajistí prohlubování vzdělávání uživatelů v oblasti práv s důrazem na
povinnosti lidí s postiţením prostřednictvím 6 pracovních schůzek s vedoucími
pracovníky DOZP, na kterých budou diskutovány m.j. podmínky pro prosazování
vlastní vůle uţivatelů.
Termín: do konce roku 2012
Zodpovídá : E.Kormošová, T.Werschall



Organizace zajistí další vhodnou pomůcku k alternativní komunikaci s uţivateli
Termín: do konce března 2012
Zodpovídá: R.Adamec
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Manažerské cíle
Obnova vnitřního vybavení – renovace pokojů uţivatelů v přízemí (rekonstrukce koupelny,
oprava omítek a vymalování)
Termín:do konce roku 2014
Zodpovídá:J.Nováková, E.Kormošová
Financování: vlastní zdroje
Organizace garantuje vzdělávání pracovníků v přímé péči dle stanoveného plánu
vzdělávání.
Termín: konec roku 2012
Zodpovídá: J.Nováková, T.Werschall
Posláním DOZP Kovářská je poskytování ubytování, stravování a péče po stránce sociální a
zdravotní v příjemném prostředí, prostřednictvím kvalifikovaného personálu a poskytování
podpory a pomoci ţít lidem s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby a podle jejich
individuálních potřeb důstojný a plnohodnotný ţivot.
Zásady, které zaměstnanci uplatňují při poskytování sluţby:
1) Ve středu zájmu je vţdy uţivatel (jeho individuální potřeby, zájmy, práva)
2) Pomoc vychází z aktivního přístupu poskytovatele tak, aby podporoval samostatnost a
nezávislost uţivatele a motivoval ho k překonávání své nepříznivé sociální situace.
3) Při poskytování podpory poskytovatel zachovává vţdy lidskou důstojnost.
4) Poskytovatel posiluje a podporuje uţivatele při jeho sociálním začleňování do přirozených
zdrojů společnosti.
5) Sluţby se poskytují v zájmu uţivatele, pruţně a v náleţité kvalitě plněním osobních cílů
uţivatele.
6) Sociální sluţba jistí důsledné dodrţování lidských práv a svobod osob.
7) Poskytovatel respektuje volbu uţivatele a vytváří podmínky k tomu, aby se uţivatel
rozhodoval s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
Zhodnocení cílů za rok 2011:
Stanovené cíle a celkové poskytování sociální sluţby pro rok 2011 bylo zhodnoceno na
provozní schůzi zaměstnanců DOZP.
Strategický cíl byl splněn s menšími rezervami v dokonalosti. Dlouhodobé cíle převádíme do
dalšího období, jsou plněny průběţně a termínovaně. Jeden krátkodobý cíl nebyl splněn a
došlo k jeho přehodnocení. Jeho splnění vyţaduje dlouhodobější časové období. Osobní cíle
byly splněny u 5 uţivatelů, ostatní plní průběţně a jsou ve fázi plnění jednotlivých kroků.
3) Zaměstnanci: Poskytování péče bylo zajišťováno po celý rok 28 zaměstnanci, pouze
v červnu 29 zaměstnanci. Jedna nová zaměstnankyně v kuchyni ukončila pracovní poměr ve
zkušební době, jedna pracovnice přešla na jinou pracovní pozici v rámci organizace, 2
pracovnicím v přímé péči byl ukončen pracovní poměr. Byly přijaty 2 nové pracovnice, z
toho jedna do kuchyně a jedna jako pracovník v sociálních sluţbách.

5

Pracovníci v přímé péči………………..19
THP …………………………………… 3
Pomocné provozy .................................. .6
__________________________________
Celkem
28
4) Péče o uţivatele je koncipována tak, aby mohlo být v co nejširší míře nahrazeno domácí
prostředí. Jde především o navození vzájemné důvěry mezi uţivateli a personálem a
vytváření příjemné atmosféry. V rámci finančních moţností vybavujeme odpovídajícím
způsobem interiér, upravujeme exteriéry. Denní reţim je variabilní tak, aby co nejvíce
odpovídal běţnému ţivotu v rodině při respektování určitých mantinelů společenského
souţití. V organizaci probíhají pravidelné supervize, v roce 2011 se zaměstnanci v přímé péči
o uţivatele sešli 4x.
5) Úkolem organizace je chránit své obyvatele před předsudky a negativním hodnocením
společnosti.
6)Výchova a vzdělávání, zdravotní péče: Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s dokumenty
standardů kvality sociálních sluţeb a těmito dokumenty se ve své praxi řídí. Zařízení má
vypracována vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování procesu poskytování sluţeb.
Kaţdý uţivatel má zpracovaný svůj individuální plán a stanoven osobní cíl, kterého se snaţí
prostřednictvím plnění individuálního plánu dosáhnout. Klíčoví pracovníci průběţně
krátkodobé i dlouhodobé cíle vyhodnocují a vedou příslušnou dokumentaci.
Personál vede uţivatele k sebeobsluze, hygienickým i stravovacím návykům, základním
návykům potřebným k běţnému ţivotu, k jednoduchým pracím dle stupně postiţení a jejich
schopností.
Kvalifikovaný zdravotnický personál zajišťuje potřebnou zdravotnickou péči. V naléhavých
případech je volána LSPP.
Uţivatelé jsou registrováni u dětského a dorostového lékaře v Kovářské, dospělí u obvodního
lékaře v Kovářské (během roku došlo k přeregistraci zpět z Vejprt). Za stomatologem
uţivatelé dojíţdějí do Vejprt. Další odborné sluţby zajišťujeme dle potřeb uţivatelů (ordinace
psychiatrie, neurologie, psychologická vyšetření).
Zaměstnanci v přímé péči o uţivatele pracují dle individuálních plánů. Individuální plány a
jejich vyhodnocování zpracovávají klíčoví pracovníci. Spolupracuje a podílí se sociální
pracovník organizace.
Zajišťujeme vzdělávání:
Poradenský servis, metodickou podporu, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
dětí ve věku povinné školní docházky, poskytuje SPC Litvínov Při speciálních školách.
Poskytovatel soc. sluţby zabezpečuje vzdělávání ve speciální třídě Základní školy a Praktické
školy ve Vejprtech. Naši školáci od září 2011opustili třídu přímo v DOZP (odloučené
pracoviště ZŠ a PŠ ve Vejprtech) a do školy opět dojíţdějí.
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Počet ţáků: 4
Jsou vřazeni do rehabilitačního vzdělávacího programu.
7) Sociální podmínky uživatelů:
Uţivatelé s vyšší mírou postiţení obývají přízemí. Jsou rozděleni do 2 skupin po dvanácti.
Obě skupiny mají svojí společnou hernu a uţivatelé spí na společných loţnicích 2-5
lůţkových. K jedné herně náleţí terasa, kde mohou pobývat ti, kteří ji s ohledem na svůj
zdravotní stav často vyuţívají. Kaţdé skupině patří koupelna, ve které je umístěna 1
vana,umyvadla a WC. Jednu skupina uţivatelů tvoří muţi, druhá je smíšená - muţi i ţeny.
Byla zbudována 1 nová koupelna pro ţeny.
1 pokoj
5 muţů
5 lůţek
1 pokoj
5 ţen
5 lůţek
1 pokoj
1 ţena+1muţ
2 lůţka
2 pokoje
4 muţi
8 lůţka
1 pokoj
1 muţ
1 lůţko
_________________________________________________
Celkem
21 lůţek

1. patro
Zde se nachází oddělení muţů v počtu 11 uţivatelů. Jedna loţnice na patře patří 4 uţivatelům,
kteří obývají přízemí. Je zde 1 pokoj s kuchyňkou pro společné bydlení jednoho páru
muţ+ţena. Uţivatelé tohoto oddělení muţů mají k dispozici jednu společenskou místnost.
Tato skupina uţívá také dvě malé kuchyňky, dvě koupelny s dvěma vanami, třemi umyvadly
a třemi WC. Na tomto podlaţí se nachází otevřený balkón, který mohou vyuţívat k posezení
všichni uţivatelé. V tomto patře jsou místnosti určené k obývání takto:
1 loţnice
1 pokoj s kuchyňkou
1 pokoj
1pokoj
1 pokoj

4 muţi
1muţ +1 ţena
3 muţi
3muţi
3 muţi

4 lůţka
2 lůţka
3 lůţka
3 lůţka
3 lůţka

__________________________________________________
Celkem
15 lůţek
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2. patro
Na tomto podlaţí se nachází smíšené oddělení, muţi i ţeny v počtu 12 cti uţivatelů. K
dispozici jim je kuchyňská linka a lednička.
1 loţnice
3 děvčata
3 lůţka
1 loţnice
2 muţi
2 lůţka
1 loţnice
3 muţi
3 lůţka
1 loţnice
3 muţi
3 lůţka
_________________________________________________________________
Celkem
11 lůţek
V této budově se nachází 4 skupiny uţivatelů v počtu:12,12,11,12
Budova B
Zde ţije 8 uţivatelů, 6 muţů a 2 ţeny.
2 pokoje obývají 3 muţi
1 pokoj obývá 1 muţ
1 pokoj obývají 2 ţeny
1 pokoj obývají 2 muţi

3 lůţka
1 lůţko
2 lůţka
2 lůţka

Celkem

8 lůţek

V této budově se nachází jedna společná kuchyňka a dvě společenské místnosti (obývací
pokoje).
Všichni uţivatelé vyuţívají příleţitostně rehabilitační místnost, kde se díky prostorovým
moţnostem odehrávají besídky, diskotéky, společenské akce. Místnost je vybavena
posilovacím strojem, ribstolemi, švédskou bednou, lavičkami. K odpočinku slouţí přilehlá
zahrada. K vybavení společných místností a některých pokojů patří televizor, video,
stavebnice, hry, PC aj.
Účast na akcích, aktivity uživatelů
Leden: 8 uţivatelů vyjelo do okolních měst (6 uţivatelů vyjelo za specializovanými
odborníky a vyuţili tuto cestu i k prohlídce města a nákupům)
Únor: 25 uţivatelů navštívilo 3D kino v Kadani, 4 uţivatelé se vydali za specializovanými
odborníky do Vejprt a Chomutova, 8 za nákupy do Vejprt, Klášterce n./Ohří, Kadaně
Březen: Výlet do Klášterce n./O. spojený s návštěvou Lázní Evţenie a restaurací Peřeje
absolvovalo 14 uţivatelů,4 uţivatelé navštívili salon Tamaryšek ve Vejprtech (pedikůra),
masáţe v hotelu Central absolvovalo 7 uţivatelů, za nákupy do Kadaně, Chomutova a Vejprt
se vydalo 15 uţivatelů, na společné oslavě narozenin v restauraci U Seifertů v Kovářské se
sešlo 7 uţivatelů, 15 uţivatelů navštívilo restauraci Kovárna Kovářská
Duben: 30 uţivatelů se zúčastnilo Matějské pouti v Praze, 1 uţivatel navštívil lékaře - spec.
odborníka v Chomutově, 7 uţivatelů se zúčastnilo akce Pálení čarodějnic v Kovářské,27
uţivatelů vycestovalo za nákupy do okolních měst.
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Květen: Fitnes den v Městských lázních Chomutov - 5 uţivatelů, individuální nákupy
v Kadani, Klášterci, Vejprtech - 24 uţivatelů Sportovní den v Karlových Varech -14 uţivatelů
Výlet do Jestřebí - 6 uţivatelů.
Červen:Rekreace v Dolním Ţďáru se zúčastnilo 34 uţivatelů, Diskotéka Kadaň-Labyrint-10
uţivatelů, kteří vyţadují vyšší míru podpory, Pouť Annaberg 7 uţivatelů,kteří vyţadují vyšší
míru podpory, Výlet a prohlídka zámku v Klášterci n/Ohří- 11 uţivatelů, Pedikůra Vejprty - 2
uţivatelé, Nákupy Kadaň, Vejprty- 8 uţivatelů
Červenec: Individuální výjezdy za nákupy do Kadaně, Vejprt, Chomutova i Klášterce 12
uţivatelů. Výletu do Měděnce s prohlídkou štoly se zúčastnilo 11 uţivatelů. 3 uţivatelé si
vyjeli na výlet v SRN úzkokolejným vláčkem.
Srpen: 9 uţivatelů individuální nákupy ve Vejprtech, Kadani a Klášterci. Na večeři do
penzionu Avionika v Kovářské si vyšlo 7 uţivatelů s hlubokým postiţením, na pohár a kávu
odpoledne 3 uţivatelé. V 3D kině v Kadani bylo 10 uţivatelů, za kamarády do domova
v Kadani jelo 6 uţivatelů. Výlet do Karlových varů si naplánovalo 13 uţivatelů. Do Českých
Hamrů autobusem a vycházkou zpět se vydalo 18 uţivatelů, kteří vyţadují vysokou míru
podpory.
Září: Akce den otevřených dveří v DOZP Kadaň se zúčastnilo 8 uţivatelů, sportovního dne
s diskotékou ve Vejprtech 8 uţivatelů, diskotéka v divadle v Chomutově 24 uţivatelů,
Klášterec n./O.- návštěva lázní Evţenie+oběd v restauraci Peřeje-13 uţivatelů. Pizzerii
Avionika v Kovářské navštívilo 6 uţivatelů s hlubokým mentálním postiţením. Zahradní
slavnosti pořádané naší organizací se zúčastnilo 55 uţivatelů. Za lékaři - specializovanými
odborníky do Chomutova (+ nákupy) se vydalo 5 uţivatelů, za individuálními nákupy do
Kadaně a Klášterce n./Ohří vycestovalo 7 uţivatelů.
Říjen: Avionika Kovářská – na večeři si vyšlo 15 uţivatelů, za individuálními nákupy do
Vejprt si zajeli 4 uţivatelé, do Kadaně 3 uţivatelé, do Chomutova 3 uţivatelé.
Plesu pro osoby se zdravotním postiţeními zúčastnilo 20 uţivatelů, kulturního vystoupení
v Ţatci a Lounech se zúčastnilo 6 uţivatelů., masáţe v hotelu Central 3 uţivatelé.
Listopad: Kino ve Vejprtech navštívili 3 uţivatelé, výlet do Ústí nad Labem + návštěva
pivovaru 14 uţivatelů, za nákupy do Kadaně vyjelo 13 uţivatelů, k lékaři za
specializovanými odborníky 2 uţivatelé
Prosinec: Kaţdoroční sraz čertů, mikulášů a andělů – rozsvěcování vánočního stromu v obci
individuálně uţivatelé sami, výlet do Ústí nad Labem za kamarádem 5 uţivatelů,individuální
nákupy v Kadani a Chomutově 10 uţivatelů
Některé z výše uvedených činností jsou zdokumentovány formou fotografie a zveřejněny na
webových stránkách www.usskovarska.cz
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B Provozní úsek
Zaměstnanci provozního úseku si plnili odpovědně své pracovní úkoly, podíleli se při
přípravě akcí pro uţivatele, byli všímaví k chodu zařízení, podávali návrhy na zlepšení
pracovního prostředí.
1) V prádelně se pere osobní prádlo uţivatelů a uniformy zaměstnanců. Za tento úsek
zodpovídá 1 pradlena.
2) V údrţbě pracuje 1 zaměstnanec. Nad rámec svých povinností vypomáhá i na úseku přímé
obsluţné péče – doprovody uţivatelů do zdravotnických zařízení, podílí se na přípravě akcí
(výroba kulis, obsluha grilu, atd.)
3) Kuchyň je vlastní a zajišťuje obyvatelům stravu 5x denně. 3 kuchařky na dvousměnný
provoz vaří obědy pro cca 130 strávníků. V kuchyni pracuje 1 pomocná síla. Zhruba polovinu
obědů tvoří výdej pro seniory v obci.
Personál ochotně zajišťuje občerstvení i obsluhu na ústavních akcích -besídky, diskotéky.
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Ekonomické ukazatele rok 2011
Výkaz zisku ztrát (v Kč)
Výnosy,náklady,výsledek2011 Skutečnost 2010
Výnosy celkem
14 568 681,35
Hlavní činnost
14 568 681,35
Z toho:
Prodej služeb
10 028 025,60
Dotace +příspěvek OÚ
4 465 802,00
Jiné ostatní výnosy
84 853,75
Nákady celkem
14 799 818,05
Z toho:
Materiál
3 101 116,03
Energie
539 620,90
Opravy a údržba
1 305 817,60
Náklady na službu
642 510,52
Osobní náklady
6 634 274,00
Zákonné odvody
2 201 445,00
FKSP
65 000,00
Ostatní náklady
134 990,00
Odpisy
175 044,00
Hospodářský výsledek
-231 136,70
Rozvaha
Ukazatel
k 1.1.2011
Aktiva celkem
2 532 000,00
Stálá aktiva celkem
0
Oběžná aktiva celkem
2 532 000,00
Z toho:
Zásoby
266 000,00
Pohledávky
679 000,00
Fin.majetek
1 587000,00
Pasiva celkem
2 532 000,00
Vlastní zdroje krytí
1 650 000,00
Z toho:
Maj.fondy
42 000,00
FKSP
54 000,00
Fond reprodukce majetku
1 581 000,00
Cizí zdroje krytí
882 000,00
Z toho:
Krátkodobé závazky
882 000,00
HV ve schvalovacím řízení
467 000,00
HV běžné účetní období
Zpracovala: Nováková Jitka
Základní personální údaje k 31.12.2011
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců

Podíl v %
100,00
100,00
68,84
30,65
0,51
100,00
20,95
3,65
8,82
4,34
44,83
14,88
0,44
0,91
1,18

k 31.12.2011
2 153 139,85
0
2 153 139,85
183 695,57
687 792,00
1 281 652,28
2 153 139,85
1 382 590,28
42 151,59
18 060,78
1 581 242,90
770 549,57
770 549,57
-231 136,70

28,20
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Stav zaměstnanců ve fyz.osobách
28,00
Průměrná hrubá mzda
19 605,00
V roce 2011 byly uzavřeny 3 pracovní poměry (2x PvSS obsluţná činnost,1x pomocná síla
ve strav.provozu)
V roce 2011 byly ukončeny 2 pracovní poměry (2x všeobecná sestra)
V roce 2011 byla uzavřena 1 „Dohoda o provedení práce“
Členění zaměstnanců dle pracovního zařazení
Pracovní zařazení
Muži
Ženy
THP
0
3
Sociální pracovník
1
0
PvSS-obslužná péče
0
3
PvSS-základní vých.
0
10
Všeobecná sestra
1
4
Pomocné provozy:
kuchař
0
3
pom.síla v kuchyni
0
1
údržba
1
0
prádelna
0
1
Celkem
3
25
Členění zaměstnanců podle pohlaví a věku
věk
Muži
ženy
do 20 let
0
0
21-30 let
0
2
31-40 let
2
4
41-50 let
1
5
51-65 let
0
14
Celkem
3
25
%
10,70
89,30
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání
muži
ženy
základní
0
5
vyučen
1
11
střední odborné 0
úplné střední o. 1
9
vyšší odborné
1
0
Celkem
3
25
Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10let
do 15 let
do 20 let
nad 20let
Celkem

počet
8
4
5
4
7
28

Celkem
3
1
3
10
5
3
1
1
1
28
Celkem
0
2
6
6
14
28
100,0

%
0
7,10
21,45
21,45
50,00
100,0

Celkem
5
12

%
17,86
42,86
3,6
35,71
3,57
100,0
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1
28

%
28,57
14,29
17,85
14,29
25,00
100,0
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Zpracovala : Nováková Jitka
ekonom DOZP Kovářská

12.1.2012
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