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I. ÚSEK SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Úsek sociálně zdravotní péče se člení na oddělení sociálních služeb, které řídí, organizuje a
kontroluje náměstek pro sociální služby a úsek sociálně zdravotní péče, který řídí náměstek
pro sociálně-zdravotní péči společně s vedoucími oddělení sociální péče.
Úsek sociálně-zdravotní péče zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců – pracovníků
v sociálních službách přímou obslužnou péči, podporu a pomoc v oblasti sebeobsluhy a zčásti
v oblasti soběstačnosti uživatelů sociálních služeb podle znění zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů
sociálních služeb.
a) Oddělení sociálních služeb - sociální pracovníci řeší sociálně právní problémy uživatelů
sociálních služeb (dále též jen uživatel), poskytuje jim podporu a pomoc v náročných životních
situacích. Zabezpečuje sociální agendu a zpracovává písemné podklady pro individuální
sociální práci a individuální plánování s uživateli, účastní se jednání v zájmu uživatelů
sociálních služeb. Oddělení prostřednictvím svých zaměstnanců zodpovídá za vedení
evidence žadatelů o sociální službu v CSS Hrabyně – Seznam žadatelů o sociální službu,
Seznam vyřazených žádostí, dále zodpovídá za přijímání nových uživatelů, včetně
administrativního zajištění, jako např. vyhotovení a seznámení se Smlouvou o poskytnutí
služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením, Smlouvou o poskytnutí
odlehčovací služby v CSS Hrabyně, nebo Smlouvou o poskytnutí sociální rehabilitace v CSRS
Hlučín, s Vnitřními pravidly CSS Hrabyně resp. CSRS Hlučín, s Domácím řádem, atp. Sociální
pracovníci vedou evidenci úhrad za sociální služby a provádějí měsíční vyúčtování úhrad.

b) Oddělení sociální péče pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, kdy pracovníci
v sociálních službách pro základní nepedagogickou činnost společně s uživateli sociální
služby a podle jejich potřeb, představ a přání, provádí aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti,
dovedností, rozvoj motoriky a podporu schopností v oblasti soběstačnosti, podle znění zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb
jednotlivých uživatelů.

1.1. Obyvatelé CSS Hrabyně
Podání žádostí a přijímání uživatelů sociálních služeb
Informace pro zájemce o nabízenou sociální službu jsou dostupné na webové stránce Centra
sociálních služeb Hrabyně www.csshrabyne.cz (dále jen „CSS“ nebo „Zařízení“), dále je
možno informace získat telefonicky, písemně nebo osobně při návštěvě CSS prostřednictvím
zaměstnanců Oddělení sociálních služeb.
Zájemce o sociální službu zašle nebo osobně doručí „Žádost o přijetí do Centra sociálních
služeb Hrabyně“.
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Žádost musí obsahovat:
-

vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce,
výsledek vyšetření na bacilonosičství a TBC,
psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření,
kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto
příspěvku,
kopii Rozhodnutí okresního soudu o změně svéprávnosti a kopii Usnesení o ustanovení
opatrovníka, pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka.

Projednávání žádostí probíhá v následujících fázích:
a) Návštěva žadatele v místě jeho bydliště – sociální šetření, které provádí zaměstnanec
Oddělení sociálních služeb, převážně náměstek pro sociální služby nebo sociální pracovník
společně s náměstkyní pro sociálně-zdravotní péči nebo vedoucím oddělení sociální péče a
psychiatr CSS Hrabyně.
b) Zájemce může osobně navštívit CSS Hrabyně a sjednat si schůzku se zaměstnancem
Oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o
službách poskytovaných v CSS Hrabyně.
c) Ke každé žádosti se jako poradní orgán ředitele Zařízení vyjadřuje Komise pro přijímání a
stěhování obyvatel, (tj. všeobecný praktický lékař pro dospělé, psychiatr CSS Hrabyně a
psycholog, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro sociální služby a náměstek pro
sociálně-zdravotní péči – dále jen „Komise“).
d) Na základě vyjádření Komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je
rozhodnutím ředitele zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž CSS žadatele písemně informuje;
není-li kapacita CSS plně využita, žadatele ihned písemně informuje o přijetí. V případě
nesplnění podmínek pro přijetí CSS Hrabyně žadatele o tomto písemně informuje a jeho
žádost zařazuje do evidence vyřazených žádostí.

Stav žádostí v Seznamu žadatelů o přijetí

Tabulka č. 1: Evidence žadatelů
Rok

Muži

Ženy

Celkem

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

43
48
49
56
72
74
65
61
55
60
57

32
36
40
35
48
45
50
55
45
34
43

75
84
89
91
120
119
115
116
100
94
100

5

Kapacita CSS Hrabyně……………………………………………………………… .180
1. Domov pro osoby se zdravotním postižením…………………………....170
2. Odlehčovací služba…………………………………………………………...2
3. Sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín…..8

Průměrný počet uživatelů sociálních služeb za rok 2017: 175,6 využití kapacity 97,5 %.

Počet uživatelů sociálních služeb k 31. 12. 2017:
Poskytovaná sociální služba

Muži

Ženy

Celkem

104

65

169

Odlehčovací služba

1

1

2

Sociální rehabilitace

3

3

6

108

69

177

Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Celkem

Graf č. 1 Podíl mužů a žen mezi uživateli sociálních služeb
CSS Hrabyně
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100
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0
Muži
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1.2. Příchody, odchody
Tabulka č. 2: Příchody a odchody uživatelů sociálních služeb CSS – DOZP

Příchod ze

Měsíc

Odchod
Jiné
Soukromí
zař.

Celkem

Zdrav.zař.

Jiné
zař.

Soukromí

Leden

4

0

1

0

0

1

170

Únor

3

0

0

0

0

4

169

Březen

1

1

2

1

0

2

170

Duben

1

0

1

0

1

2

169

Květen

2

1

1

1

0

2

170

Červen

1

0

2

1

0

3

169

Červenec

0

0

3

1

0

1

170

Srpen

1

0

0

0

0

1

170

Září

2

0

0

0

0

2

170

Říjen

1

0

1

1

3

2

166

Listopad

1

2

0

0

0

1

168

Prosinec

1

0

1

1

0

0

169

18

4

12

6

4

21

Úmrtí

1.3. Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu
a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost,
a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Tuto pomoc již není možné zabezpečit pomocí terénních nebo
ambulantních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí.
Cílovou skupinou CSS jsou dospělé osoby (starší 18 let) s tělesným postižením s trvalým
pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na
pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.
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Průměrný věk uživatele sociálních služeb je 62,9 let; nejstarší uživatel sociálních služeb měl 97 let,
nejmladší uživatel sociálních služeb měl 25 let.

Tabulka č. 3: Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin (2006-2016)

Rok

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016 2017

19 – 26
let

3

2

2

3

2

0

0

0

0

1

1

27 – 65
let

133

126

126

112

112

109

103

108

106

105

99

66 – 85
let

31

38

36

41

46

52

57

51

45

45

53

Nad 85
let

3

2

6

6

8

6

10

11

15

15

16

Graf č. 2: Rozdělení uživatelů sociálních služeb dle věkových
skupin
(ke dni 31. 12. 2017)
16

1

53
99

19 - 26 let

27 - 65 let

66 - 85 let

nad 85 let

1.4. Úroveň bydlení

Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně zajišťuje ubytování ve 44 dvoulůžkových a 82
jednolůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen z důvodu kapacitních
možností zařízení. Jednolůžkové pokoje CSS přiděluje na základě písemné žádosti o
jednolůžkový pokoj.

Stav žádostí o jednolůžkové pokoje k 31. 12. 2016:

17 mužů
16 žen
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Tabulka č. 4: Vývoj počtu jednolůžkových pokojů

Rok
Počet

1998 1999 2000 2001 2002
68

74

74

77

77

2003 - 2017
82

Pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem, skříní, prádelníkem a stolem. Po dohodě si mohou
uživatelé sociálních služeb pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem, domácími spotřebiči,
televizí, počítačem, aj.

1.5. Stravování uživatelů sociálních služeb

Stravování CSS Hrabyně zajišťuje celodenně dle předem zveřejněného jídelního lístku. Výběr
stravy uživatelé sociálních služeb provádějí prostřednictvím čipových karet. Uživatelé
sociálních služeb mají možnost výběru až z 9 druhů jídel.
Uživatelé sociálních služeb se mohou stravovat v hlavní jídelně v přízemí nebo v jídelně na
odděleních sociální péče (na patrech), ve kterých jsou ubytováni, eventuálně také na pokoji.

Případné připomínky ke kvalitě a pestrosti stravy projednává stravovací komise, složená ze
zástupců uživatelů sociálních služeb a odpovědných zaměstnanců CSS.

1.6. Pracovní uplatnění uživatelů sociální služby

Tabulka č. 5: Pracovní činnost uživatelů v CSS

Činnost
Recepce u lékárny
Knihovna obyvatel
Rozvoz pošty
Pomoc při výplatách
Čištění vozíků
Technický archiv
Celkem

Počet uživatelů
5
1
1
1
1
1
10
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Tabulka č. 6: Pracovní činnost uživatelů v jiných firmách

Činnost
Eurometa
Charita Hrabyně
Jiné
Celkem

Počet uživatelů
7
2
0
9

Tabulka č. 7: Pracovní činnost uživatelů CSS Hrabyně – úhrn

k 31. 12. 2010

Počet
uživatelů
25*

k 31. 12. 2011

27*

k 31. 12. 2012

22*

k 31. 12. 2013

20*

k 31. 12. 2014

15*

k 31. 12. 2015

13*

k 31. 12. 2016

10*

K 31. 12. 2017

9*

Rok

*Uživatelé CSS nemají povinnost oznamovat pracovní činnost v případě, pokud hradí plnou
měsíční úhradu. Tato čísla mají proto funkci pouze orientační.
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1.7. Využití volného času uživatelů sociálních služeb

V průběhu roku 2017 se 6 pracovnic v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou
činnost – absolventek kvalifikačního kurzu s tímto zaměřením, věnovalo základní výchovné
činnosti. K 31. 12. 2017 byla cílená podpora těchto pracovnic v sociálních službách zaměřena
na 90 uživatelů sociálních služeb, přičemž pracovnice v sociálních službách poskytují podporu
a pomoc při naplňování individuálních zájmů uživatelů, soustředí se na nejohroženější skupinu
uživatelů sociálních služeb, tj. především na nově příchozí uživatele a uživatele dlouhodobě
ohrožené sociální exkluzí. Tyto pracovnice v sociálních službách jsou zdrojem primární
aktivizace uživatelů prostřednictvím znovuzapojení se do společenského kontaktu, nácviku
jemné motoriky, tréninku paměti, apod.
CSS pořádá řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. V roce 2017 nabídlo CSS
uživatelům sociálních služeb za případné spolupráce Výboru obyvatel účast na těchto
aktivitách:

Pravidelné aktivity pro uživatelé sociálních služeb CSS Hrabyně:
-

půjčování knih v knihovně,
canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie
promítání pohádek,
společenské hry,
patrové schůzky.

Koncerty, výlety a společenské zábavy:
-

1. Ročník Ostravar Biatlon Plus v CSS Hrabyně
Koncert s názvem Best of Broadway v Ostravě- ČEZ Aréna
Hudební vystoupení Galakoncert Hvězd v Ostravě- Multifunkční hala Gong
Návštěva Planetária v Ostravě
Muzikál Horečka sobotní noci v Multifunkční hale Gong Ostrava
Exkurze v Marlence Frýdek-Místek
Posezení při palačinkách
Jarní koncert dětí ze ZUŠ Háj ve Slezsku pořádaný v CSS Hrabyně
Výlet do ZOO Lešná u Zlína
Lord of the dance v Ostravar Aréně Ostrava
Májová veselice a skupina A-trio v čítárně CSS Hrabyně
Pálení čarodějnic v CSS Hrabyně
Velikonoční výstavka výrobků oddělení ergoterapie
Miniabilympiáda v čítárně CSS Hrabyně
Smažení vajec v Čítárně CSS Hrabyně
Koncert Alexandrovci Ostravar Aréna Ostrava
Hudební jaro na Hlučínsku organizováno vCSS Hrabyně
Den s Integrovaným záchranným sborem v Hlučíně
14. ročník otevření květinového parku osobností v CSS Hrabyně
2. ročník Štafetový maraton na kolečkách v CSS Hrabyně a dalších pobytových
zařízeních sociálních služeb zřizovaných MPSV
Zájezd obyvatel do Chorvatska
Velehrad 2017
Výlet na Pustevny
Festival ŠTĚRKOVNA OPEN MUSIC v Hlučíně
11

-

Pouťová procházka do Hrabyně
Koncert Jarka Nohavici na Hukvaldech
Hudební festival Moravské hrady.cz v Hradci nad Moravici
Letní kino v CSS Hrabyně
Návštěva muzea v Blansku
16. ročník Sportovních her tělesně postižených v CSS Hrabyně
Závody Ecce Homo Hrabyně v CSS Hrabyně
Sportovní setkání (ne)jen vozíčkářů Hvězda 2017 v Praze
Velehrad 2014
Návštěva Dinoparku Ostrava
Dny NATO v Ostravě
Dny norské kuchyně a setkání s velvyslankyní Norského království J.E. Siri Ellen
Sletner v CSS Hrabyně
Návštěva Muzea tvarůžek v Lošticích
Společenské hry v čítárně CSS Hrabyně
Koncert Karla Gotta v Ostravar Aréně Ostrava
Pečení perníčků v čítárně CSS Hrabyně
Koncert skupiny Chinaski v Ostravar Aréně Ostrava
Koncert skupiny Kabát v Ostravar Aréně Ostrava
Podzimní Flora Olomouc 2017
Posezení při bramborových plackách v čítárně CSS Hrabyně
Muzikál Robin Hood v Multifunkční hale Gong
Koncert Tomáše Kluse v hale BK Opava
Hudební vystoupení spolku Krákorky z Vrchů v Zeleném salónku CSS Hrabyně
Předvánoční nákupy v Shopping parku Ostrava
Tvoření s keramikou v čítárně CSS Hrabyně
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku v CSS Hrabyně
Vyhlášení výsledku IV. ročníku Literární a výtvarné soutěže A. Chamráda v Zeleném
salónku CSS Hrabyně
Megakoncert radia ČAS v Ostravar Aréně v Ostravě
Zpívání koled v Zeleném salónku CSS Hrabyně
Tradiční předvánoční Šachový miniturnaj o putovní pohár
Předvánoční výstava výrobků ergoterapie CSS Hrabyně
Hudební vystoupení „Děti Dětem 2017“ v KD Dolní Benešov
Předávání dárků obyvatelům díky projektu „Strom pro lepší život“ od
KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s.
Muzikál Popelka Ostravar Aréna Ostrava
Tradiční štědrovečerní večeře v Zeleném salónku v CSS Hrabyně
Vánoční a Silvestrovské posezení v Zeleném salónku CSS Hrabyně

Další kulturní, společenské akce i volnočasové aktivity nabízejí rovněž ostatní subjekty
v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni.

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín
V září 2014 CSS rozšířilo nabídku poskytovaných sociálních služeb o sociální rehabilitaci, a
to pro 8 uživatelů, dospělých osob s tělesným postižením a seniorů s tělesným postižením
s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou
závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké nebo středně těžké závislosti.
Posláním služby sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín je
podporovat dospělé osoby starší 18 let s tělesným postižením v jejich osobním rozvoji, naučit
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je trvale žít se svým zdravotním omezením. S podporou služby sociální rehabilitace se
uživatelé naučí překonávat některé nepříznivé dopady a omezení a snížit rizika sociálního
vyloučení. Sociální rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve
kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností, dovedností a
schopností dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.

Cílem služby sociální rehabilitace je rozvoj schopností uživatelů se zdravotním postižením
pro jejich pozdější samostatný život, a to buď ve vlastním bezbariérovém domě/bytě, rodině
nebo jiném vhodném zařízení, které bude dosaženou samostatnost akceptovat a nadále
podporovat.

1.8 Psychologické služby

Cílem psychologické služby v CSS Hrabyně je poskytnout uživatelům a personálu
v pravidelných časových intervalech podporu při zvládání náročných životních situací.
Psycholog zejména poradenskou činností formou rozhovorů vede uživatele a personál
k vzájemné spolupráci, toleranci a kvalitním sociálním vztahům.

Z pohledu uživatelů se zejména jedná o:
•
•
•
•
•

zvládání náročných situací v souvislosti s nedostatečným kontaktem s rodinou;
psychologické poradenství rodinným příslušníkům;
nácviky sociálních dovedností mimo areál CSS Hrabyně;
nácviky kognitivních funkcí;
individuální a skupinové poradenství.

Z pohledu personálu se zejména jedná o:
•
•
•
•
•
•

zvládání náročných situací v souvislosti s výkonem povolání;
vzdělávání personálu v oblasti zvládání problémového chování;
prevence „syndromu vyhoření“;
psychologické poradenství – rodina, děti, duševní hygiena;
psychologické poradenství rodinným příslušníkům;
individuální a skupinové konzultace;

Psycholog ve své činnosti především spolupracuje s personálem CSS Hrabyně,
psychiatrickou ambulancí, odbornými lékařskými ambulancemi, případně rodinami uživatelů.
S vedením CSS Hrabyně probíhají pravidelné porady a konzultace.
Psychologie patří mezi základní odborné disciplíny, jimiž je možné ovlivnit dvě oblasti: osobní
spokojenost uživatelů CSS Hrabyně a personálu. Toto zjednodušené dělení obsahuje níže
uvedené položky spíše statistického charakteru. Faktická práce psychologické intervence
spočívá v nabízení možností jak nejefektivněji využít zákonů psychologie v praxi CSS
Hrabyně.

13

1.8.1 Poradenská činnost

Psycholog v průběhu jedné směny uskuteční v průměru 10 kontaktů s uživateli CSS Hrabyně
a 5 kontaktů s personálem vzhledem k jejich pracovním povinnostem. Doba kontaktů je
v průměru od 20 minut do 45 minut na jeden kontakt. Jsou i případy krizových intervencí, které
si vyžadují i delší časovou náročnost nebo opakovaných krátkodobých intervencí zaměřených
na řešení problému během jedné směny. Nově u vybraných uživatelů je aplikován rozvoj
sociálních dovedností a jeho nácvik mimo CSS Hrabyně.

CSS Hrabyně prostřednictvím psychologa navázal úzkou spolupráci s Dětským domovem se
školou (DDŠ) Těrlicko. CSS Hrabyně pravidelně navštěvuje 6 x ročně v rozsahu 5 hodin šest
chlapců tohoto domova. Cílem těchto návštěv je vzájemná pomoc těchto chlapců a osob se
zdravotním postižením v nelehkých životních situacích formou skupinových aktivit. Obyvatelé
CSS Hrabyně zase recipročně navštěvují kulturní akce v DDŠ Těrlicko.

1.8.2 Psychoterapie a poradenství

Psycholog a psychoterapeut CSS Hrabyně navzájem spolupracují, řeší individuální problémy
uživatelů, vyplývající z handicapu, změněné životní situace, narušených vztahů nebo
osamělosti; okruhy problémů vážící se na soužití uživatelů v CSS Hrabyně i v menších
skupinách v jeho rámci, okruhy problémového vztahu mezi personálem a uživateli. Snaží se
pomoci hledat adaptivní řešení pro každého uživatele, příp. zaměstnance CSS Hrabyně, přijetí
jejich situace, rozšiřování jejich možností a zlepšování kvality života. Pro CSS Hrabyně se
snaží navrhovat nové vhodné formy rehabilitace, resocializace, psychoterapie a individuální
podpory a péče o uživatele se zapojením většího počtu personálu a posílením znalostí a
zkušeností jednotlivých členů personálu.
V pravidelných intervalech se též uskutečňuje skupinová terapie, směřovaná především na
kognitivní trénink osob s výraznějším organickým postižením centrální nervové soustavy a
zájmem o zlepšování výkonnosti. Ve skupinách se daří zlepšovat pocity uživatelů, vzájemné
vazby a vytváření přátelských vztahů. Individuální psychoterapie probíhá v různých
diagnostických kategoriích uživatelů podle subjektivní, částečně i objektivní potřeby.

1.8.3 Vzdělávací akce a jiné činnosti

V rámci smlouvy mezi Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity proběhla návštěva
studentů u vytipovaných uživatelů CSS Hrabyně, jež byla zaměřena na dva cíle: osobní
asistence (nákupy, procházky, návštěvy nákupních středisek) a rozhovory, zaměřené na
rozšíření volnočasových aktivit. Tyto návštěvy hodnotí uživatelé CSS Hrabyně vysoce
pozitivně. Studenti poskytují navíc formou seminárních prací vedení CSS Hrabyně
nezatíženou zpětnou vazbu.
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1.9 Úrazy uživatelů
ÚRAZY uživatelů CSS Hrabyně, ošetřené lékařem – rok 2017
Měsíc

Příčina
Alkohol

leden
únor
březen
duben
květen
červen
1.pololetí
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2.pololetí
celkem za rok
2017

Přecenění
zdrav. stavu

Neopatrnost

Cizí
zavinění

2

Jiné
1

1

1
1
1
1

2

1

1
3

1

1
1
1
1

1

4

3

1
2
3
17 úrazů

ÚRAZY uživatelů – rok 2017
/ bez lékařského ošetření, jen evidence/
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem za
rok 2017

stanice A
9
15
12
8
12
4
9
4
8
3
6
4
94

stanice B stanice C
5
5
2
2
3
4
1
5
3
3
6
3
1
2
3
1
1
4
1
3
4
2
5
31

38

Celkem za rok 2017 - 163 úrazů.
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2. ZDRAVOTNÍ ÚSEK
2.1 Ambulantní péče
Počet dispenzarizovaných uživatelů sociálních služeb v odborných ambulancích:
Počet

Ambulance

uživatelů
Interní, diabetologická
Neurologická, rehabilitační
Chirurgická
Kožní
Psychiatrická
Urologická
Gynekologická
Ortopedicko-protetická
Oční
Alergologická

121
150
121
35
147
148
34
138
135
4

2.2 Hospitalizace uživatelů sociálních služeb

Počet hospitalizovaných uživatelů sociálních služeb na těchto odděleních:
Oddělení
Interní
Neurologické
Chirurgické
Urologické
Infekční
Psychiatrické
Ortopedické
TRN
LDN
JIP
ARO
Lázeňský pobyt
Gynekologické
Oční
ORL
Neurochirurgická
Ústní čelistní
Kožní
Hematolologická
Traumatologie
Onkologie
Hospic

Počet
uživatelů
29
23
6
13
2
2
1
7
4
9
4
4
1
2
1
1

Počet dnů

Úmrtí

314
154
52
55
23
119
15
108
185
56
29
207
3
12
36
25

4
1
2
1
2
1
1
-
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V roce 2017 bylo hospitalizováno celkem 109 uživatelů sociálních služeb, prostonáno bylo
1 393 dnů. Průměrná délka pobytu v lůžkových zdravotnických zařízeních na jednoho
uživatele sociálních služeb byla 12,7 dnů.
V nemocničních zařízeních zemřelo 12 uživatelů sociálních služeb, v CSS Hrabyně zemřelo 6
uživatelů sociálních služeb.
2.3 Hygienický standard
V CSS Hrabyně zajišťovala úklid dodavatelsky firma HPF CleanCat s.r.o. Kvalitu úklidu
pravidelně kontrolují příslušní vedoucí zaměstnanci a je v souladu s platnými hygienickými
předpisy.
2.4 Činnost lékaře pracovně-lékařské služby v Nestátním zdravotnickém zařízení
M + REHA s.r.o.
Preventivní péče o uživatele sociálních služeb a zaměstnance v r. 2017:
Provedená zdravotní
vyšetření
periodické prohlídky
vstupní prohlídky
výstupní prohlídky
mimořádná prohlídka

uživatelé
(počet)
28
21
-

zaměstnanci
(počet)
122
30
11
15

Očkování uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců v r. 2017:

Typy
onemocnění
Virová hepatitida B
Strept.pneumonie
Klíšťová encephal.
Tetanus
Chřipka

uživatelé
(počet)
51
10
11
79

zaměstnanci
(počet)
7
1

Lékař pracovně – lékařské služby též pravidelně sleduje hygienický standard komplexní
ošetřovatelské péče a pracovišť stravovacího odboru.
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Péče ústavního psychiatra zahrnuje:
-

psychoterapeutickou péči o problémové uživatele sociálních služeb (dále jen uživatel),
např. léčené pro závislost na alkoholu či jiných návykových látkách
léčení neurotických a reaktivních stavů a uživatelů s organickými psychickými
poruchami
řešení konfliktních stavů mezi uživateli, případně mezi uživateli a personálem
vyjádření k žádosti o přijetí do CSS Hrabyně
vyšetření a posouzení uživatelů k řízení elektrického invalidního vozíku (EIV)
instruktáže zdravotnických pracovníků v přístupu k nemocným uživatelům

„Pracovní skupina zabývající se potřebami nově příchozích obyvatel“ složená z psychiatra,
náměstkyně pro zdravotní péči, náměstkyně pro sociální služby, náměstkyně pro sociálně
zdravotní péči a dvou vedoucích oddělení sociální péče s cílem sjednotit přístup k novým a
problémovým uživatelům, pokračovala ve své činnosti 1x měsíčně.
Psychiatr prováděl 1x týdně skupinovou psychoterapii u nedávno přijatých uživatelů k posílení
adaptačního procesu a zlepšení jejich psychického stavu.

Péče neurologa zahrnuje:
-

navrhování rehabilitační léčby uživatelům a zaměstnancům CSS Hrabyně
navrhování ergoterapeutického programu pro uživatele CSS Hrabyně
provádění odborných seminářů z oboru neurologie
pravidelnou kontrolu zdravotního stavu uživatelů a výsledků rehabilitační léčby

V tzv. univerzální ambulanci, kromě všeobecného praktického lékaře pro dospělé a lékařů
pracujících v CSS Hrabyně (psychiatra a neurologa), poskytují zdravotní péči uživatelům
sociálních služeb i pacientům z okolí tito odborní lékaři (provozující nestátní zdravotnická
zařízení):
-

internista 1x týdně
ortoped – protetik, 1x za dva týdny
kožní lékař, 1x za dva týdny
chirurg a mammolog, 2x týdně
urolog, 2x týdně
gynekolog, 1x týdně
radiodiagnostik, provádějící ultrazvuková vyšetření, 1x týdně
alergolog a klinický imunolog, 1x týdně
rehabilitační lékař, 1x za dva týdny
neurolog a rehabilitační lékař, 2x týdně
oční lékař, 1x týdně
oční optik, 2x měsíčně
klinický psycholog, 1x týdně
fyzioterapeut v prostorech rehabilitace, 5x týdně
stomatolog ve stomatologické ordinaci, 1x týdně

Ordinační hodiny jednotlivých lékařů na sebe časově navazují, ordinace je plně vytížená a
CSS Hrabyně tak docílilo efektivní a komplexní nabídky poskytování zdravotních služeb pro
své uživatele.
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Lékaři a zdravotnický personál CSS Hrabyně používají speciální počítačový program
propojený s informačními systémy jednotlivých lékařů a dalších zdravotnických pracovníků,
který výrazně zkvalitňuje komunikaci a urychluje příslušným zaměstnancům dostupnost
potřebných informací o zdravotním stavu pacienta.
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3. REHABILITACE
3.1 Přehled rehabilitační činnosti

Oddělení rehabilitace zabezpečuje provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie
(pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky) a činnost na útvaru s charakterem ergoterapie
(pracovní terapie, volnočasové aktivity).
Na oddělení pracují 4 fyzioterapeuti, 2 pracovnice v sociálních službách (instruktorky
ergoterapie), 2 maséři a 1 košíkář.
Fyzioterapeuti vykonávají činnosti zaměřené na diagnostiku, která vede ke stanovení
terapeutického plánu, a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím
pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňují funkce ostatních systémů,
včetně funkcí psychických.
Z celkového počtu 172 uživatelů sociálních služeb využívalo rehabilitaci v prvním pololetí 107
uživatelů sociálních služeb, (z toho 90 pravidelně a 17 nepravidelně), ve druhém pololetí 108
uživatelů sociálních služeb (z toho 93 pravidelně a 15 nepravidelně).

Tabulka č. 1: Přehled počtu uživatelů sociálních služeb využívajících rehabilitaci dle
jednotlivých pater:

I. POLOLETÍ

PATRO

II. POLOLETÍ

Pravidelná

Nepravidelná

Pravidelná

Nepravidelná

rehabilitace

rehabilitace

rehabilitace

rehabilitace

3

12

2

13

2

4
5
6
7

17
15
15
17

3
2
4
3

17
12
17
16

2
3
3
3

8

14

3

18

2

Celkem

90

17

93

15

Veškerou rehabilitaci, která se však děje na základě svobodného rozhodnutí uživatele
sociálních služeb, ordinuje a kontroluje neurolog - rehabilitační lékař. Rehabilitaci ordinuje a
kontroluje také další rehabilitační lékař.
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3.2 Útvar s charakterem ergoterapie

Útvar s charakterem ergoterapie je zaměřen na pohybovou a psychologickou léčbu
prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu a
maximální soběstačnosti. Útvar zajišťuje činnost v textilní, výtvarné a keramické dílně. Jeho
součástí je muzikoterapie, kde se cíleně využívá zvuku a hudby k terapeutickým účelům.
Provoz zabezpečují dvě pracovnice v sociálních službách (instruktorky ergoterapie), které se
střídají v dílnách dle potřeby. Výrobky ze všech dílen jsou určeny k výzdobě pokojů uživatelů
sociálních služeb, společných prostorů, k reprezentaci CSS Hrabyně formou různých
dárkových balíčků a k prodeji na vánočních a velikonočních výstavkách. Velkou oblibu u
uživatelů si stále zachovává kulinářská činnost v kuchyňce.
Muzikoterapii využívalo v prvním pololetí pravidelně 45 uživatelů sociálních služeb, ve druhém
pololetí 48 uživatelů sociálních služeb.

V prvním pololetí navštěvovalo ergoterapii celkem 54 uživatelů sociálních služeb, z toho 40
pravidelně a 14 nepravidelně, ve druhém pololetí celkem 53 uživatelů sociálních služeb, z toho
40 pravidelně a 13 nepravidelně.

Tabulka č. 2: Přehled docházejících uživatelů sociálních služeb na útvar s charakterem
ergoterapie:

Patro
3
4
5
6
7
8
Celkem

I. POLOLETÍ
Pravidelně
Nepravidelně
6
2
7
3
5
2
7
3
7
2
8
2
40
14

II. POLOLETÍ
Pravidelně
Nepravidelně
7
2
6
2
5
3
6
2
9
3
7
1
40
13

3.3 Fyzikální terapie

Zaměstnanci oddělení rehabilitace při výkonu zaměstnání využívají fyzikálních prostředků,
elektrického proudu (elektroterapie), magnetického pole (magnetoterapie), vody
(hydroterapie), tepla (termoterapie), světla (fototerapie) a mikrovlnné diatermie.

V rámci hydroterapie, která se v CSS Hrabyně těší velké oblibě, mohou uživatelé využít bazén,
ergonomicky tvarované hydroterapeutické vany pro horní a dolní končetiny a 2 celotělové
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hydroterapeutické vany. Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně je rovněž k dispozici
čtyřkomorová hydrogalvanická lázeň určená k aplikaci galvanického proudu pro horní a dolní
končetiny ve vodním prostředí a šlapací koupel. Zaměstnanci oddělení zajišťují klasické
masáže a v rámci relaxační terapie také hydromasážní wellsystém Medical (suché masážní
lehátko).
Vyškolení zaměstnanci oddělení vykonávají lymfatické drenáže dle ordinace kožní lékařky, a
to manuálně nebo v kombinaci s příslušným přístrojem.

Veškeré elektropřístroje řady BTL, ultrazvuk, lasery, BTL PHYSIO 5000, magnetoterapeutický
přístroj BEMER 3000, mnohostranný přístroj REBOX, biolampy a elektromagnetický přístroj
VAS-07, který má mnohostranné léčebné využití, jsou uživatelům sociálních služeb CSS
Hrabyně k dispozici na základě indikace neurologa nebo rehabilitačního lékaře.

V souladu s kolektivní smlouvou mohou zaměstnanci CSS Hrabyně každý pátek využívat
služeb vodoléčby; zaměstnancům slouží i sauna.

Tabulka č. 3: Přehled uživatelů sociálních služeb docházejících pravidelně na
vodoléčbu:

I.
Bazén
Celotělová
hydroterapeutická
vana
Končetinová
hydroterapeutická
lázeň
Masáže

II. POLOLETÍ

POLOLETÍ

Muži
23

Ženy
11

Muži
24

Ženy
12

21

20

18

19

63

50

61

52

83

72

81

74
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Tabulka č. 4: Celkový přehled rehabilitačních výkonů:

Označení
Název rehabilitačního
rehabilitačních
úkonu
úkonů
G2
individuální cvičení
G3
polohování
L
cvičení na lůžku
cvičení na kladkách a
G4
přístrojích
nácvik chůze,
G5
vertikalizace
G6
cvičení ve vodě
G7
skupinová cvičení
M
masáže
B
vířivá lázeň, zábaly
U
ultrazvuk
A
léčba světlem
L3
léčba zaměstnáním
E6
čtyřkomorová lázeň
E
elektroléčba
E3

diatermie

Celkem

I. pololetí

II. pololetí

2038
1003
1067

2111
1005
1100

3114

3119

1430

1428

129
431
2223
1418
49
300
3211
109
279

151
430
2316
1425
51
302
3216
111
284

61

66

16862

17115

Zaměstnanci Oddělení rehabilitace uspořádali v roce 2017 pro uživatele sociálních služeb
CSS Hrabyně tyto akce:
-

dne 14.2.2017 1.ročník Ostravar biatlon plus – za účasti 40 sportovců
dne 22.3.2017 palačinkové odpoledne
dne 7.4.2017 Velikonoční výstavku ergoterapeutických výrobků uživatelů sociálních
služeb CSS Hrabyně
dne 12.4.2017 Vyhodnocení prací ergoterapie
dne 26.4.2017 Miniabilympiádu – soutěž zručnosti - za účasti 48 uživatelů sociálních
služeb s jejich výrazně pozitivním hodnocením akce
dne 10.5.2017 smažení vajec
dne 20.5.2017 zájezd na 20. ročník celostátních Sportovních her pro zdravotně
postižené děti a dospělé v Kopřivnici, kterého se zúčastnilo 5 sportovců z CSS Hrabyně
dne 23.6.2017 Štafetový maraton na kolečkách – v souběhu s ostatními Centry
sociálních služeb zřizovanými MPSV. Za CSS Hrabyně závodilo 60 sportovců
dne 25.8.2017 16. ročník Sportovních her tělesně postižených za účasti 192 tělesně
postižených sportovců a zástupců partnerů a sponzorů CSS Hrabyně
dne 13.9.2017 16. ročník závodu jízdy na invalidních vozících do vrchu Ecce Homo
Hrabyně a Turnaj v ruských kuželkách, startovalo 45 účastníků
dne 18.10.2017 vyhodnocení prací ergoterapie „O nejhezčí ruční práci“
dne 28.12. a 29.12.2017 Vánoční a Silvestrovské posezení
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Jednou měsíčně se v tělocvičně CSS Hrabyně, (popř. individuálně přímo na pokojích
imobilních uživatelů), konala canisterapie.

Zaměstnanci Oddělení rehabilitace pravidelně v průběhu celého roku asistovali uživatelům
sociálních služeb při sportovních činnostech v rámci volnočasových aktivit a tréninku na
sportovní hry.
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4. EKONOMICKÝ ÚSEK

Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2017 a následující výkazy jsou přílohou této výroční
zprávy:
a) rozvaha
b) výkaz zisku a ztráty

4.1. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání (závazný ukazatel, výsledek
hospodaření, náklady, výnosy, čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů)

4.1.1 Neinvestiční příspěvek na činnost – závazný ukazatel zřizovatele MPSV
Pro rok 2017 zřizovatel organizaci stanovil závazný neinvestiční příspěvek:
- neinvestiční příspěvek celkem
z toho: limit mzdových nákladů
v tom: prostředky na platy
OON
Počet zaměstnanců

55 465 526,00 Kč
43 330 743,00 Kč
43 215 220,00 Kč
115 523,00 Kč
165

Neinvestiční příspěvek organizace v plné výši vyčerpala dle stanoveného závazného
ukazatele.

4.1.2 Výsledek hospodaření

Za rok 2017 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 2 568 084,44 Kč.
Tohoto výsledku bylo dosaženo díky mnoha úsporným opatřením ze strany organizace (různá
výběrová řízení na dodávky zboží, materiálu, služeb), snížením spotřeby materiálu a energií a
zvýšením příjmů, a to od uživatelů a zdravotních pojišťoven.
Mnohá úsporná opatření byla nastavena již v letech minulých a promítla se tak i do
hospodaření organizace v roce 2017.
Srovnání hospodářského výsledku s rokem 2016
2016
Hlavní činnost
(zisk po
zdanění)
Hospodářská
činnost (zisk po
zdanění)
Zisk celkem

2017

rozdíl

%

5 519 990,46 Kč

2 069 415,79

- 3 450 574,69

37,49%

913 822,20 Kč

498 668,65

- 415 153,55

54,57%

6 433 812,66 Kč

2 568 084,44

- 3 865 728,22

39,92%
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Návrh na rozdělení výsledku hospodaření
V souladu s § 56 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění
organizace požádá zřizovatele MPSV o rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů
následovně.
Hospodářský výsledek za rok 2017 po zdanění

2 568 084,44 Kč

Návrh na rozdělení do fondů :
-

rezervní fond (10%)
fond reprodukce majetku (25 %)
fond odměn (65 %)

256 808,45 Kč
642 021,11 Kč
1 669 254,88 Kč

4.2. Náklady a výnosy

4.2.1. Náklady

Náklady celkem
2016

Náklady celkem
2017

Podíl na
celkových
nákladech

Nárůst 2017/2016

Ukazatel
vývoje
2017/2016
v%

Hlavní činnost

80 919 328,20 Kč

96 371 125,56

84,67%

+ 15 451 797,36

119,10%

Vedlejší činnost

17 385 322,73 Kč

17 442 074,51

15,33%

+ 56 751,78

100,33%

Celkem

98 304 650,93 Kč

113 813 200,07

100%

+ 15 508 549,14

115,78%

Celkové náklady na hlavní činnost meziročně vzrostly o 15 451 797,36.Kč, tj. o 19,10 %.
U vedlejší činnosti došlo k nárůstu nákladů o 0,33 %.

Vývoj nákladů hlavní činnosti v druhovém členění dokumentuje níže uvedená tabulka, ze které
je zřejmé, že největší podíl na růstu nákladů mají položky:

➢ „Opravy a udržování“ meziroční nárůst o 3 763 463,70Kč.
Organizace
zrealizovala opravy v rámci 1.etapy revitalizace budovy č.p.205, dále vyměnila kotel
ve stravovacím provozu, zrekonstruovala některé pokoje uživatelů, opravila malby a
nátěry na chodbách, komplexně vyměnila měřiče tepla, vody a teplé vody, čímž došlo
k výše uvedenému meziročními nárůstu v této položce.
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➢ „Osobní náklady“ - meziroční nárůst celkem o 11 075 652,00 Kč, z toho meziroční
nárůst mzdových nákladů o 8 267 063,00. Kč, tj. o 21,23%. Tohoto nárůstu bylo
dosaženo navýšením objemu finančních prostředků na mzdy a odvody ze strany
zřizovatele a zapojením fondu odměn.
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Vývoj nákladů hlavní činnosti za rok 2017 v druhovém členění
Domov pro osoby se
ZP Hrabyně
(pobytová služba)

Odlehčovací
pobytové služby
(koef. 0,01176)

3 390 278,17 Kč

40 344,12 Kč

183 209,85 Kč

2 180,19 Kč

Spotřeba kancelářských potřeb

169 779,75 Kč

2 020,37 Kč

Spotřeba zdravotnického materiálu
Spotřeba ost. materiálu-přijaté věcné dary

286 459,75 Kč
38 197,88 Kč

3 408,85 Kč
454,55 Kč

Spotřeba ost. materiálu-ergoterapie

26 164,83 Kč

311,36 Kč

Spotřeba reklamních předmětů

26 043,09 Kč

Spotřeba drobného DD hm.majetku 'do 1 tis.)

82 253,57 Kč

Spotřeba ost. materiálu
Spotřeba materiálu celkem

Služby sociální
rehabilitace
Hlučín

Ukazatel
vývoje
2017/2016 %

Hlavní činnost
celkem 2017

Hlavní činnost
celkem 2016

- Kč

3 430 622,29 Kč

3 450 107,51 Kč -

19 485,22 Kč

99,44%

60,99 Kč

185 451,03 Kč

168 968,87 Kč

16 482,16 Kč

109,75%

- Kč

171 800,12 Kč

252 761,12 Kč -

80 961,00 Kč

67,97%

- Kč
- Kč

289 868,60 Kč
38 652,43 Kč

266 220,05 Kč
53 240,47 Kč -

23 648,55 Kč
14 588,04 Kč

108,88%
72,60%

- Kč

26 476,19 Kč

26 452,68 Kč

23,51 Kč

100,09%

309,91 Kč

- Kč

26 353,00 Kč

24 429,10 Kč

978,81 Kč

1 718,00 Kč

84 950,38 Kč

110 668,53 Kč -

25 718,15 Kč

76,76%

1 470 835,84 Kč

17 563,98 Kč

14 675,56 Kč

1 503 075,38 Kč

1 614 796,50 Kč -

111 721,12 Kč

93,08%

5 673 222,72 Kč

67 572,15 Kč

16 454,55 Kč

5 757 249,42 Kč

5 967 644,83 Kč -

210 395,41 Kč

96,47%

524 248,19 Kč
888 453,93 Kč

6 238,52 Kč
10 572,55 Kč

9 578,25 Kč
50 303,00 Kč

540 064,96 Kč
949 329,48 Kč

575 948,48 Kč 1 590 905,43 Kč -

35 883,52 Kč
641 575,95 Kč

93,77%
59,67%

Spotřeba tepla-kogenerace
Spotřeba elelktrické energie

851 783,69 Kč
1 444 975,49 Kč

10 136,18 Kč
17 195,13 Kč

- Kč
35 792,00 Kč

861 919,87 Kč
1 497 962,62 Kč

137 939,67 Kč
1 552 858,28 Kč -

723 980,20 Kč
54 895,66 Kč

0,00%
96,46%

Spotřeba energie celkem

3 709 461,30 Kč

44 142,38 Kč

95 673,25 Kč

3 849 276,93 Kč

3 857 651,86 Kč -

8 374,93 Kč

99,78%

Opravy a udržování

7 483 553,43 Kč

89 053,86 Kč

34 001,10 Kč

7 606 608,39 Kč

3 843 144,69 Kč

3 763 463,70 Kč

197,93%

Cestovné
Náklady na reprezentaci

106 246,88 Kč
5 247,55 Kč

1 264,33 Kč
62,45 Kč

80,00 Kč
- Kč

107 591,21 Kč
5 310,00 Kč

71 231,36 Kč
4 858,00 Kč

36 359,85 Kč
452,00 Kč

151,04%
109,30%

Služby telekomunikací a poštovné
Náklady na školení a vzdělávání

149 334,32 Kč
160 669,25 Kč

1 777,07 Kč
1 911,95 Kč

14 435,85 Kč
- Kč

165 547,24 Kč
162 581,20 Kč

147 674,21 Kč
89 438,55 Kč

17 873,03 Kč
73 142,65 Kč

112,10%
181,78%

Konzultační a poradenská činnost
Náklady na reklamu a propagaci

173 890,67 Kč
34 079,46 Kč

2 069,29 Kč
405,54 Kč

- Kč
- Kč

175 959,96 Kč
34 485,00 Kč

291 992,00 Kč 50 796,00 Kč -

116 032,04 Kč
16 311,00 Kč

60,26%
67,89%

Náklady na aktivizační činnost
Přijaté věcné dary-služby

192 005,92 Kč
9 773,69 Kč

2 284,86 Kč
116,31 Kč

- Kč
- Kč

194 290,78 Kč
9 890,00 Kč

170 224,80 Kč
8 000,00 Kč

24 065,98 Kč
1 890,00 Kč

114,14%
123,63%

Spotřeba potravin
Spotřeba PHM a mazadel

Spotřeba vody
Spotřeba plynu

Závodní stravování zaměstnanců-dodavatelsky

- Kč

- Kč

34 991,05 Kč

34 991,05 Kč

3 000 629,61 Kč

35 707,32 Kč

77 080,29 Kč

3 113 417,22 Kč

Náklady na služby celkem

11 315 430,78 Kč

134 652,99 Kč

160 588,29 Kč

Mzdové náklady

46 360 387,02 Kč

551 685,98 Kč

303 147,00 Kč

137 279,38 Kč

1 633,62 Kč

- Kč

138 913,00 Kč

200 670,04 Kč
11 602 187,62 Kč

2 387,96 Kč
138 065,38 Kč

- Kč
75 784,00 Kč

203 058,00 Kč
11 816 037,00 Kč

Náklady na ostatní služby

OON
Náhrady za PN
Zákonné sociální pojištění

45 476,35 Kč -

Změna 2017/2016

1 923,90 Kč

-

10 485,30 Kč

76,94%

2 729 532,01 Kč

383 885,21 Kč

114,06%

11 610 672,05 Kč

7 452 367,97 Kč

4 158 304,08 Kč

155,80%

47 215 220,00 Kč

38 948 157,00 Kč

8 267 063,00 Kč

121,23%

158 396,00 Kč 183 088,00 Kč
9 750 501,00 Kč

19 483,00 Kč

87,70%

19 970,00 Kč
2 065 536,00 Kč

110,91%
121,18%
121,12%

Zákonné zdravotní pojištění

4 181 609,09 Kč

49 760,91 Kč

27 284,00 Kč

4 258 654,00 Kč

3 516 088,00 Kč

742 566,00 Kč

Osobní náklady celkem

62 482 133,16 Kč

743 533,84 Kč

406 215,00 Kč

63 631 882,00 Kč

52 556 230,00 Kč

11 075 652,00 Kč

121,07%

Povinné úrazové pojištění zaměstnanců

194 916,50 Kč

2 319,50 Kč

1 273,00 Kč

198 509,00 Kč

163 820,00 Kč

34 689,00 Kč

121,18%

Příděl FKSP

927 208,27 Kč

11 033,73 Kč

6 063,00 Kč

944 305,00 Kč

584 223,00 Kč

360 082,00 Kč

161,63%

Závodní preventivní péče
Pracovní a ochranné pomůcky

85 383,94 Kč
513 075,04 Kč

1 016,06 Kč
6 105,56 Kč

- Kč
2 230,03 Kč

86 400,00 Kč
521 410,63 Kč

81 380,00 Kč
467 824,58 Kč

5 020,00 Kč
53 586,05 Kč

106,17%
111,45%

- Kč

- Kč

4 416,95 Kč

4 416,95 Kč

1 775,70 Kč

-

Zákonné sociální náklady celkem

1 720 583,75 Kč

20 474,85 Kč

13 982,98 Kč

1 755 041,58 Kč

1 303 440,23 Kč

451 601,35 Kč

134,65%

Odpisy DD majetku

4 083 659,99 Kč

48 595,32 Kč

84 848,52 Kč

4 217 103,83 Kč

4 283 350,62 Kč -

66 246,79 Kč

98,45%

Odpisy DD majetku z transferů

928 013,24 Kč

11 043,31 Kč

158 343,48 Kč

1 097 400,03 Kč

1 053 623,65 Kč

43 776,38 Kč

104,15%

Odpisy DD majetku celkem

5 011 673,23 Kč

59 638,63 Kč

243 192,00 Kč

5 314 503,86 Kč

5 336 974,27 Kč -

22 470,41 Kč

99,58%

Náklady z vyřazených pohledáveknedobytnost

3 677,00 Kč

- Kč

- Kč

3 677,00 Kč

9 850,00 Kč -

6 173,00 Kč

37,33%

Dary-bezúplatné předání majetku

2 500,00 Kč

- Kč

- Kč

2 500,00 Kč

- Kč

2 500,00 Kč

-

247 023,92 Kč

2 939,57 Kč

4 875,00 Kč

254 838,49 Kč

227 152,97 Kč

27 685,52 Kč

112,19%

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

4 071 947,65 Kč

48 455,95 Kč

9 929,18 Kč

4 130 332,78 Kč

94 237 653,51 Kč

1 121 410,35 Kč

950 910,25 Kč

96 309 974,11 Kč

Příspěvek na závodní stravování zaměstanaců

Náklady - neživotní pojištění majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

6 192,65 Kč -

4 208 016,07 Kč 80 919 328,20 Kč

-

77 683,29 Kč

98,15%

15 388 145,91 Kč

119,02%
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Srovnání průměrných měsíčních nákladů na 1 uživatele - DOZP + OS + CSRS Hlučín
2015
Nákl.celk.(hl.č.)

2016

78 152 678,23

Ukazatel vývoje
2017/2016 v %

2017

80 919 328,20 96 371 125,56

119,10%

Uživatelé celkem

171,10

174,07

175,63

100,89%

Nákl./1uživ. Celk.

38 063,84

38 738,88

45 726,40

118,04%

Měsíční náklady na 1 uživatele včetně odpisů se v CSS Hrabyně zvýšily oproti roku 2016 o
6 987,52 Kč, tj. o 18,04 %, a to zejména v důsledku realizace oprav rozsáhlejšího charakteru
– výměna kotle ve stravovacím provozu, rekonstrukce pokojů uživatelů, nástřik chodeb
speciální technologií Acrovyn, zákonné zvýšení mezd zaměstnanců CSS Hrabyně.

4.2.2. Výnosy

Podíl na
celkových
výnosech

Srovnání 2017/2016

98 440 541,35

84,58%

+12 001 222,69 Kč

18 299 144,93 Kč

17 940 743,16

15,42%

104 738 463,59 Kč

116 381 284,51

100,00%

Výnosy celkem
2016

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Celkem

86 439 318,66 Kč

Výnosy celkem
2017

Ukazatel vývoje
2017/2016
v%

-288 401,77 Kč
1 799 629,20 Kč

113,88%
98,04%
111,12%
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Porovnání výnosů z hl.činnosti roku 2017 s rokem 2016
Srovnání 2017/2016

2016

2017

545 312,94

527 555,43

- 17 757,51

34 842 397,51

36 045 347,94

+ 1 202 950,43

8 960 341,00

9 327 981,00

+ 367 640,00

16 236 016,00

16 660 730,00

+ 424 714,00

7 960 171,00

7 964 171,00

+ 4 000,00

44 455,00

43 095,00

- 1 360,00

114 297,00

159 710,00

+ 45 413,00

1 259 713,19

1 647 713,43

+ 388 000,24

146 204,15

114 626,70

- 31 577,45

89 636,35

92 363,63

+ 2 727 ,28

25 095,62

25 252,18

+ 156,56

6 468,20

9 705,00

+ 3 236,80

Výnosy z prodeje DDHM
(účet 646)

3 016,53

39 500,00

+ 36 483,47

Čerpání fondů (účet 648)

332 327,55

4 286 803,38

+ 3 954 475,83

Ost.výnosy z činnosti (účet
649)

192 024,58

240 918,60

+ 48 894,02

50 521 204,65

56 562 926,03

+ 6 041 721,38

49 467 581,00

55 465 526,00

+ 5 997 945,00

1 053 623,65

1 097 400,03

+ 43 776,38

0,00

0,00

0,00

Výnosy z prodeje vlastních
výr. - stravování (účet 601)
Výnosy z prodeje služeb
(účet 602)
-přísp.na pobyt a bydl.
-přísp.na péči
-přísp.na stravu
-fakultativní služby
-úkony péče
-ošetř.a rehab.péče-ZP
-doprava
-parkovné
-ubytování
-ostatní

Výnosy z transferů (účet
671)
-přísp.na provoz MPSV
-čas.rozlišení odpisů
z transferu
-neinvest.dotace
(rekonstr.bytu)

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) – proti roku 2016 organizace zaznamenala
mírný pokles těchto výnosů.
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Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
Celkové výnosy z prodeje služeb
1 202 950,43 Kč.

(účet 602) jsou ve srovnání s rokem 2016 vyšší o

V tom:
➢ příspěvek na pobyt (příspěvek na živobytí + doplatek na bydlení)
Meziroční nárůst o 367 640,00 Kč organizace dosáhla vyšším finančním příjmem od
uživatelů, a to v souvislosti s nárůstem nově přijatých uživatelů s jediným příjmem
z dávek hmotné nouze-příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení.
➢ příspěvek na péči
Meziroční nárůst výnosů z příspěvků na péči pro organizaci se zvýšil o 424 714,00 Kč.
Nárůst výnosů byl ovlivněn přijetím uživatelů s vyšším stupněm postižení a podáním
žádostí o navýšení příspěvku na péči u stávajících uživatelů, který jim byl přiznán ve
vyšším stupni.
➢ ošetřovatelská péče- zdravotní pojišťovny
Výnos z ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven pro organizaci vzrostl o částku
388 000,24Kč.
Čerpání fondů (účet 648)
Rozpis čerpání fondů organizace je uvedeno v kapitole Peněžní fondy organizace a jejich
zapojení do hospodaření v daném roce (kapitola 4.7.).
Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
Ve srovnání s rokem 2016 jsou vyšší o + 48 894,02 Kč. Do těchto výnosů organizace zahrnula:
➢ přijatou finanční náhradu škody od Allianz pojišťovny, a.s. za škodní událost, která
vznikla v důsledku provozu autobusu IVECO
137 348,00 Kč
➢ přijatou finanční náhradu škody od Kooperativy pojišťovny za škodní událost, která
vznikla havárií teplovodního potrubí
22 096,00 Kč
➢ přijaté věcné dary ve formě zboží a služeb určené zejména pro organizovanou
aktivizační činnost uživatelů v celkové hodnotě
51 042,43 Kč, v tom:
• občerstvení na akce uživatelů –potraviny
26 329,43 Kč
• bezplatná hudební produkce – Sportovní hry
8 000,00 Kč
• ostatní zboží a materiál pro aktivizační činnost
8 829,00 Kč
• bezplatný seminář spol. ANAG
1 890,00 Kč
• 6 ks rádií - bezplatný sponzorský dar
5 994,00 Kč
➢ přijaté finanční náhrady za ztráty stravovacích a parkovacích karet, náhrad škod od
zaměstnanců a uživatelů a ostatní výnosy (reklamace, předfakturace, parkovné
ubytování, apod.)
18 035,48 Kč
➢ umístění reklamních nosičů pojišťovny Kooperativy v rámci Sport.her 12 396,69 Kč

Výnosy z transferů (účet 671)
Celkový výnos z transferů
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele
čas. rozlišení transferů-odpisování

56 562 926,03 Kč
55 465 526,00 Kč
1 097 400,03 Kč
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4.3. Hospodářská (jiná) činnost

CSS Hrabyně na základě Zřizovací listiny s účinností dne 1.1. 2014 navázala „Hospodářskou
činností“ na Hlavní činnost, pro kterou byla zřízena. V účetnictví „Hospodářská činnost“ je
vedena odděleně dle rozpisu činností uvedených ve Zřizovací listině. „Hospodářskou“ činnost
organizace provozuje na základě živnostenských oprávnění a koncese.

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek – hospodářská činnost r. 2017

Pronájem
Dodávka a
nebytových
Hostinská
rozvod
Hospodářská prostor a věcí
činnost
elektrické
činnost
movitých vč. stravování-ŽRenergie-ŽRubytování-ŽR- oprávnění č. 3
oprávnění č.2
oprávnění č. 2

2017

VHČ-1

VHČ-2

VHČ-3

Výroba a
Odvádění a
rozvod tepla-ŽRDodávka a
Prodej vlastních
čištění
Přeprava osoboprávnění č.2 rozvod vodyvýrobkůodpadních vodŽR-oprávnění
Licence ERÚ č.
ŽR-oprávnění
Ergoterapie-ŽRŽR-oprávnění
č. 1-koncese
310100956 a č.
č.2
oprávnění č.2
č.2
310100957
VHČ-4

VHČ-5

VÝNOSY CELKEM

17 940 743,16

1 265 571,83

10 198 433,70

254 993,72

4 225 256,04

541 929,05

1 039 175,95

404 783,70

10 599,17

NÁKLADY CELKEM

17 442 074,51

1 130 710,57

10 159 131,12

254 537,23

3 961 561,70

538 145,45

1 036 858,54

358 047,17

3 082,73

498 668,65

134 861,26

39 302,58

456,49

263 694,34

3 783,60

2 317,41

46 736,53

7 516,44

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

celkem

VHČ-6

VHČ-7

VHČ-8

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek – hospodářská činnost r. 2016

Výroba a
Pronájem
Dodávka a rozvod tepla- Odvádění a
nebytových
Hostinská
Dodávka a
Prodej vlastních
rozvod
ŽR-oprávnění
čištění
Přeprava osobHospodářská prostor a věcí
činnost
rozvod vodyvýrobkůelektrické č.2 - Licence odpadních vodŽR-oprávnění č.
činnost
movitých vč. stravování-ŽRŽR-oprávnění
Ergoterapie-ŽRenergie-ŽRERÚ č.
ŽR-oprávnění
1-koncese
ubytování-ŽR- oprávnění č. 3
č.2
oprávnění č.2
oprávnění č.2 310100956 a č.
č.2
oprávnění č. 2
310100957

2016

celkem

VHČ-1

VHČ-2

VHČ-3

VHČ-4

VHČ-5

VHČ-6

VHČ-7

VHČ-8

VÝNOSY CELKEM

18 299 144,93

1 223 921,89 10 417 517,82

244 990,08

4 369 450,46

558 575,09

1 033 553,07

444 392,72

6 743,80

NÁKLADY CELKEM

17 385 322,73

891 623,55 10 114 211,66

244 853,51

4 281 695,92

558 553,25

944 243,46

343 451,12

6 690,26

136,57

87 754,54

21,84

89 309,61

100 941,60

53,54

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

913 822,20

332 298,34

303 306,16
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4.3.1. Pronájmy-ubytování (stř.10141+20809-ambulance, zubař, kadeřnictví, lékárna….)
2014

2015

2016

Srovnání
2017/2016

2017

NÁKLADY

260 993,71

281 560,82

185 029,52

208 445,18

VÝNOSY

303 495,72

321 194,22

232 692,44

233 289,38

42 502,01

39 633,40

47 662,92

24 844,20

ZISK

zisku

-22 818,72

Dlouhodobé pronájmy má organizace uzavřeny na prostory, ve kterých se nacházejí firmy
zajišťující uživatelům CSS Hrabyně a ostatním tělesně postiženým obyvatelům
Rehabilitačního centra Hrabyně možnost nákupu základních potřeb, galanterie a textilu, využití
restaurace, cukrárny a internetové kavárny, kadeřnictví. Dlouhodobé pronájmy má organizace
uzavřeny také s lékárnou, prodejnou zdravotnických potřeb, zubní a lékařskou ambulancí. Do
lékařské ambulance byly zakoupeny nové přístroje, v důsledku čehož došlo ke zvýšení odpisů.
Krátkodobý pronájem organizace uzavřela na místnost čítárny a chodeb k příležitostným
akcím (příležitostný prodej, volby, kulturní akce).
V rámci této činnosti je zahrnuto také ubytování cizích návštěvníků Rehabilitačního centra
v pokojích určených k tomuto účelu.

4.3.2. Pronájmy - OOV čp.205 (stř.20901)
2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

443 059,81

451 415,57

466 219,36 729 837,96

VÝNOSY

698 621,57

742 235,94

718 138,56 765 818,47

ZISK

255 561,76

290 820,37

251 919,20

35 559,02

Srovnání
2017/2016

- 216 360,18

Organizace pronajímala jeden z objektů, tj. objekt Občanské vybavenosti, firmám, které
zajišťovaly provoz formou chráněných pracovních míst. Zvýšení nákladů je způsobeno
ukončením 1.etapy revitalizace objektu OOV č.p.205, což se projevilo zvýšením odpisů tohoto
technického zhodnocení.

4.3.3. Pronájmy - SOV (stř.20601- prodejna Hruška, restaurace, internet.kavárna,….)
2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

377 760,05

207 181,23

240 374,67 192 427,43

VÝNOSY

288 360,23

305 056,05

273 090,89 266 463,98

ZISK

-89 399,82

97 874,82

32 716,22

74 036,55

Srovnání zisku
2017/2016

+43 320,33
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4.3.4. Energoblok - el.energie (stř.20109+20119)
2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

106 734,19

263 471,99

244 853,51 254 537,23

VÝNOSY

283 625,55

263 872,17

244 990,08 254 993,72

ZISK

176 891,36

400,18

136,57

456,49

Srovnání zisku
2017/2016

+ 319,92

4.3.5. Kotelna - plyn (stř.20209)
2014

2015

NÁKLADY

4 281 745,06

4 642 088,05

4 281 695,92 3 961 561,70

VÝNOSY

5 112 793,63

5 125 948,03

4 369 450,46 4 225 256,04

831 048,57

483 859,98

ZISK

2016

2017

87 754,54

263 694,34

Srovnání zisku
2017/2016

+175 939,80

Ke snížení nákladů a výnosů došlo vlivem plného zapojení kogenerační jednotky ČEZ Energo
do provozu, čímž došlo ke snížení spotřeby plynu.

4.3.6. Stočné (stř.20309)-ČOV
2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

550 865,06

510 573,70

558 553,25 538 145,45

VÝNOSY

505 598,56

511 250,57

558 575,09 541 929,05

ZISK

-45 266,50

676,87

21,84

3 783,60

Srovnání
2017/2016

zisku

+ 3 761,76

Organizace zajišťovala odvádění a čištění odpadních vod pro celé Rehabilitační centrum
Hrabyně.

4.3.7. Vodovod - pitná voda (stř.20319)
2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

596 681,45

891 449,06

944 243,46 1 036 858,54

VÝNOSY

939 808,61

992 334,80

1 033 553,07 1 039 175,95

ZISK

343 127,16

100 885,74

89 309,61

2 317,41

Srovnání
zisku
2017/2016

- 86 992,20
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Organizace zajišťovala dodávku a rozvod vody pro celé Rehabilitační centrum Hrabyně.
Snížení zisku bylo způsobeno zvýšením nákladů na výměnu měřičů vody.

4.3.8.Doprava (stř.20509)
2014

2015

2016

2017

NÁKLADY

314 464,74

328 714,06

343 451,12 358 047,17

VÝNOSY

251 998,87

328 899,32

444 392,72 404 783,70

ZISK

-62 465,88

185,26

100 941,60

46 736,53

Srovnání
2017/2016

zisku

- 54 205,07

Organizace vlastními dopravními prostředky – autobusem Iveco a dvěma automobily značky
Ford Tranzit, přepravovala uživatele CSS Hrabyně v rámci poskytování ostatní činnosti, dále
tělesně postižené osoby z Rehabilitačního centra Hrabyně, osoby z domovů pro seniory,
osoby tělesně postižené z různých sdružení, žáky ze školských zařízení, důchodce a osoby
se ztíženou pohyblivosti z blízkého okolí v rámci jimi organizovaných výletů, apod.
Autobus Iveco, v rámci poskytování ostatní činnosti a na základě objednávky Asociace
muskulárních dystrofiků Praha, uskutečnil zahraniční cestu do Chorvatska.

4.3.9. Stravovací provoz (stř.21109)
2014

2015

2016

NÁKLADY

9 481 068,85

10 206 182,65

10 114 211,66 10 159 131,12

VÝNOSY

7 231 437,42

10 288 936,77

10 417 517,82 10 198 433,70

ZISK

- 249 631,43

82 754,12

303 306,16

2017

39 302,58

Srovnání zisku
2017/2016

-264 003,58

Stravovací odbor CSS Hrabyně zajišťoval stravování pro cizí strávníky. Největším
odběratelem byl Rehabilitační ústav Hrabyně, kterému organizace připravovala celodenní
stravování pro pacienty.
Pokles zisku je způsoben nižším odběrem stravy především Rehabilitačním ústavem Hrabyně.
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4.4. Zhodnocení a vyčíslení finančních nákladů vynaložených na zahraniční pracovní
cesty
Organizace CSS Hrabyně za rok 2017 vynaložila na zahraniční pracovní cesty finanční
náklady v celkové výši 54 686,20 Kč. Jednalo se o tyto zahraniční pracovní cesty:
•

Zahraniční pracovní cesta - Chorvatsko
Organizace vyplatila řidičům a všeobecné zdravotní sestře za zahraniční
pracovní cestu do Chorvatska, která proběhla ve dnech 9.6 .- 18.6 2017
cestovní náhrady v celkové částce 34 865,20 Kč. Tito zaměstnanci se
zúčastnili pracovní cesty s uživateli CSS Hrabyně. CSS Hrabyně pro uživatele
zajistila rekondiční pobyt v Chorvatsku, který schválil v Plánu akcí na základě
návrhu Výboru obyvatel ředitel CSS Hrabyně.

•

Zahraniční pracovní cesta - Chorvatsko
CSS Hrabyně v rámci hlavní a jiné činnosti provozuje autodopravu jak pro
zaměstnance a uživatele CSS Hrabyně, tak i pro jiné odběratele. V roce 2017
na základě objednávek na přepravu autobusem byla uskutečněna zahraniční
pracovní cesty do Chorvatska.
Tato zahraniční pracovní cesta byla vykonána ve dnech 21.8.-4.9.2017 a
organizace vyplatila cestovní náhrady v částce 17 842,- Kč. Zahraniční cestu
organizovala Asociace muskulárních dystrofiků Praha.

•

Zahraniční pracovní cesta - Slovensko
Organizace vyplatila řidiči a 2 zaměstnankyním CSS Hrabyně 1499,-Kč. Tito
zaměstnanci dne 17.8.2017 podnikli zahraniční pracovní cestu na Slovensko
za účelem sociálního šetření.

•

Zahraniční pracovní cesta - Rakousko
Dne 18.11.2017 zaměstnanci CSS Hrabyně podnikli zahraniční cestu do
Rakouska a organizace vyplatila řidiči za tuto zahraniční pracovní cestu částku
480,-Kč.

Organizace nedisponovala s valutovými účty u bank, cestovní náhrady vyplatila hotově
z valutové pokladny a zahraniční měnu přepočetla kurzem ČNB na české koruny

4.5.
Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na projekty financované z ESF a
ROP v daném roce

V roce 2017 CSS Hrabyně nečerpala finanční prostředky na projekty financované z ESF a
ROP.
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4.6. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, personální údaje
4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy
Rozpočet 2017

Ukazatel
Zaměstnanci - osob

Čerpání 2017

165

Plnění (v %)

159,61

96,74

Mzdové prostředky celkem

43 330 743,00

50 233 611,00

115,93

z toho mzd.nákl.-HČ

43 215 220,00

47 215 220,00

109,25

115 523,00

138 913,00

120,25

OON
mzd.nákl. - VHČ

2 879 478,00

Za úspěšnou realizaci úsporných opatření na jednotlivých úsecích organizace, za zajištění
bezproblémového chodu organizace při poměrně časté nemocnosti zaměstnanců, za aktivní
a vysoce kvalitní plnění mimořádných úkolů, organizace vyplatila zaměstnancům z fondu
odměn mimořádné odměny ve výši 4 000 000,-Kč a jako úhradu překročení limitu OON za
rok 2017 bylo rovněž z fondu odměn převedeno 23 390,-Kč.

4.6.2. Průměrný plat zaměstnanců
Objem prostředků na Počet zaměstnanců
platy (v Kč)

Prům. plat
plánovaný
Prům. plat skutečný
(vč.vedl.činnosti a
FO)

Průměrný plat v Kč

43 215 220

165

21 826 Kč

50 094 698

159,613

26 154 Kč

Tím, že CSS Hrabyně zapojilo prostředky z vedlejší činnosti do nákladů na platy ve výši
2 879 478,- Kč, a zároveň prostředky z fondu odměn ve výši 4 000 000,-Kč dosáhlo navýšení
průměrného platu zaměstnanců o 4 328,- Kč, tj. o 19,83 % oproti plánu.

Srovnání průměr.
platu
zaměstnance/rok
Zaměstnanec CSS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Index
17/16

18 931

18 830

19 959

21 226

22 153

26 154

1,18
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4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií

Kategorie zaměstnanců

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Index
17/16

Zdravotničtí pracovníci

26 699

26 699

28 566

28 536

30 769

34 982

1,36

Prac.v soc.,službách

16 796

16 578

17 450

18 782

19 419

23 551

1,21

Manuální zaměstnanec

17 060

17 020

17 671

18 775

20 005

22 635

1,13

THP

27 664

28 407

30 949

32 277

33 159

37 699

1,37

Práce přesčas
Za rok 2017 organizace neevidovala ani neproplatila žádné přesčasové hodiny.

Přepočtený a fyzický stav zaměstnanců
Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2017
limit

165

skutečný stav

159,6

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2017 - 164 zaměstnanců
z toho:

134 žen
30 mužů

4.6.4. Personální změny na pracovních pozicích

Pracovníci v sociálních službách
Uzavření pracovního poměru - 15 nových zaměstnanců
Rozvázání pracovního poměru - 16 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr dohodou..
1 zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou

Všeobecné sestry a zdravotnický asistent
Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnanec,
Rozvázání pracovního poměru - 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr
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Oddělení rehabilitace
Uzavření pracovního poměru - 2 zaměstnanci.
Ukončení pracovního poměru – 2 zaměstnanci – 1 odchod do starobního důchodu

Odbor stravování
Uzavření pracovního poměru – 3 zaměstnanci
Rozvázání pracovního poměru - 3 zaměstnanci ukončili pracovní poměr, 1zaměstnankyně
odešla do starobního důchodu, 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr výpovědí

Oddělení sociálních služeb
Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnankyně
1 zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou

Ekonomický úsek
Uzavření pracovního poměru – 2 zaměstnankyně
Ukončení pracovního poměru – 1 zaměstnankyně – odchod do starobního důchodu

Technický úsek
Uzavření pracovního poměru - 4 zaměstnanci
Ukončení pracovního poměru - 3 ukončení – 2 ukončení dohodou, 1 ukončení pracovního
poměru na dobu určitou.

4.6.5. Personální údaje, přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přehled členění zaměstnanců podle věku a pohlaví, vzdělání, trvání pracovního a služebního
poměru atd. k 31.12. 2017

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk
do 20 let
21 - 30 let

muži

ženy
0
3

celkem
0
000
15
18

%
0
10,97
39

31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%

7
7
10
3
30
18,29

33
41
40
5
134
81,71

40
48
50
8
164
100

24,39
29,27
30,49
4,88
100,0
X

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
bakalářské
vysokoškolské
Celkem

muži

ženy
0
20
1
1
5
0
1
2
30

8
54
12
3
41
1
8
7
134

celkem
8
74
13
4
46
1
9
9
164

%
4,87
45,12
7,93
2,44
28,05
0,61
5,49
5,49
100,0

3. Celkový počet pracovních poměrů zaměstnanců – vznik a skončení.

celkový počet
zaměstnanců
Vznik prac.poměru

28

Ukončení prac.poměru

28

40

4. Doba trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

Doba trvání

Počet zam.

%

do 5 let

54

32,93

do 10 let

27

16,46

do 15 let

26

15,85

do 20 let

25

15,24

nad 20 let

32

19,52

Celkem

165

100,0

4.7. Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce

4.7.1. Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření – účet 413
Počáteční stav Kč

Tvorba fondu Kč

Použití fondu Kč

Zůstatek Kč

18 428 966,78

1 930 143,80

86 130,00

20 272 980,58

Tvorba fondu
CSS Hrabyně fond tvořilo přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2016 - čj. čj. MPSV-2017/116064-621 schválení
roční účetní závěrky.

Použití fondu
Rezervní fond CSS Hrabyně čerpala ve prospěch:
•

daňové úspory roku 2014 ve výši 86 130,- Kč dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmu, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 57 odst. 2f) zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Finanční prostředky
organizace použila k nákupu polohovacích postelí a matrací pro uživatele sociálních
služeb CSS Hrabyně.
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4.7.2. Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414
Počáteční stav Kč

Tvorba fondu Kč

Použití fondu Kč

Zůstatek Kč

244 111,68

128 378,00

177 283,38

195 206,30

Tvorba a použití rezervního fondu – je doložena v příloze tabulkou.

4.7.3. Fond odměn
Počáteční stav Kč

Tvorba fondu Kč

Použití fondu Kč

Zůstatek Kč

5 669 351,50

2 895 215,70

4 023 390,00

4 541 177 ,20

Tvorba fondu
Fond odměn organizace tvořila přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace
za rok 2016 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2016 - čj. MPSV-2017/116064-621
schválení roční účetní závěrky.
Použití fondu
Do hospodaření za rok 2017 zapojila organizace z fondu odměn prostředky celkem ve výši
4 023 390,00,- Kč, a to:
- 23 390,00 na pokrytí překročení OON.
- 4 000 000,00 na mimořádné odměny zaměstnancům

4.7.4. Fond reprodukce majetku
Počáteční stav Kč

Tvorba fondu Kč

Použití fondu Kč

Zůstatek Kč

22 527 494,81

6 912 021,13

9 623 722,43

19 815 793,51
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Tvorba fondu
Fond reprodukce majetku za rok 2017 byl tvořen:
•
•
•
•
•

odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku roku 2017 v souladu
s ustanoveními § 58 odst. 1a) zák .č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
v platném znění ve výši
5 264 067,97 Kč
přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 - viz rozdělení
hospodářského výsledku za r. 2016 - čj. MPSV-2017/116064-621 schválení roční
účetní závěrky.
1 608 453,16 Kč
výnosy z prodeje majetku - prodej automobilu Seat Altea
39 500,00 Kč
investiční dotace MPSV
0,00 Kč
dotace ROP
0,00 Kč

Použití fondu – je doloženo v příloze tabulkou.

4.7.5. Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav
Kč

Tvorba Kč

Čerpání Kč

Konečný stav fondu v Kč

Fin. krytí Kč

117 957,35

1 001 894,00

743 037,00

376 814,35

280 397,35

Tvorba, čerpání a zdůvodnění rozdílu mezi fondem a účtem

Tvorba fondu
Zůstatek z r. 2016

117 957,35 Kč

Příděl 2% z hrubých mezd

1 001 894,00 Kč

Tvorba celkem

1 119 851,35 Kč

Čerpání fondu
Stravné

156 702,00 Kč

Kultura

158 163,00 Kč

Příspěvek na penzijní připojištění

168 930,00 Kč

Životní jubilea a pracovní výročí

103 000,00 Kč

Rekreace

131 508,00 Kč

Ostatní použití fondu (§4)
Čerpání fondu celkem

24 734,00 Kč
743 037,00 Kč
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Konečný stav fondu k 31.12.2017
Finanční krytí fondu ČNB k 31.12.2017
Rozdíl

376 814,35 Kč
280 397,35 Kč
- 96 417,00 Kč

Zdůvodnění rozdílu mezi fondem a finančním krytím k 31.12.2017
Příděl 2% z hrubých mezd 12/2017

122 135,00 Kč

Penzijní připojištění zam. 12/2017

12 005,00 Kč

Neuhrazené faktury - převod stravné (účet 321 033) 13 713,00 Kč

Převod a úhradu výše uvedených položek organizace provedla v lednu 2018.

4.8. Péče o spravovaný majetek
Inventarizace majetku

Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla:
➢

➢

➢

podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a
v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
v platném znění;
na základě Příkazu ředitele č. 53/2017 k provedení periodické inventarizace majetku a
závazků, jiných aktiv a jiných pasiv vedených na rozvahových a podrozvahových
účtech k datu řádné účetní závěrky, tj. k ročnímu rozvahovému dni 31.12. 2017;
dle zásad a postupů stanovených Vnitřní směrnicí účetní jednotky EN/1/2011, o
inventarizaci majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv.

K provedení inventur a inventarizací ředitel CSS Hrabyně jmenoval na období od okamžiku
zahájení inventarizačních prací, tj. od 3.11.2017, do data ukončení periodické inventarizace
v účetní jednotce, tj. do 18. 1.2018 inventarizační komise.

Prvotní fyzickou inventuru hmotného majetku inventarizační komise provedly od 3. 11. 2017
do 30.11. 2017 podle místa umístění (uložení) a odpovědných osob v rozdělení dle kategorií
majetku s vazbou na jednotlivé inventarizační položky (syntetické účty, analytické účty).
Rozdílovou dokladovou inventuru hmotného majetku organizace provedla:
➢ na základě podkladů – příloh k dodatečným inventurním soupisům s účetním
stavem přírůstků a úbytků za období od 1. listopadu do 31. prosince 2017;
➢ dokladově, tj. přírůstky a úbytky byly dokladovány soupisy čísel dokladů
k proúčtování a doplněny kopiemi prvotních, příp. druhotných dokladů k jejich
proúčtování (kopie potvrzených dodacích listů, uzavřených smluv, přijatých
faktur, převodek, dokladů na proúčtování převodů, vyřazení, apod.).
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Hlavní inventarizační komise zpracovala z provedené inventarizace Inventarizační zprávu o
průběhu a výsledků inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv.

Odepisování majetku
Majetek organizace odepisovala ve smyslu § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění; metodu odpisování a odpisový plán stanovuje vnitřní směrnice organizace.
Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmu č. 586/199s Sb., v platném znění. Na
podkladě odpisového plánu organizace uplatňovala rovnoměrné účetní odpisy.

4.9. Pohledávky a závazky
Pohledávky za odběrateli zahrnují zejména fakturované příjmy z pronájmu nebytových
prostor a služby a energie spojené s pronájmem, z prodaných stravovacích a ostatních
služeb, z prodaných energií odběratelům (teplo, voda, elektrická energie), a z prodané stravy
ve formě zboží.
Pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti činí k 31.12.2017 celkem 381 886,00 Kč, z toho
po lhůtě splatnosti delší než 1 rok celkem 340 702,- Kč. Jedná se především o pohledávky za
bývalými nájemci nebytových prostor, které jsou v současné době vymáhány soudní cestou
v celkové výši 340 702,- Kč..

K pohledávkám za odběrateli po lhůtě splatnosti delší než 1 rok byly vytvořeny opravné
položky v souladu s § 65/6 vyhl. č. 410/2009 Sb., v platném znění v celkové výši 328 202,00
Kč
z toho:.
-

-

-

pohledávka za odběratelem – faktury za nájem, energie a služby vč. penalizačních
faktur (řešení soudní cestou - ukončený nájem restaurace r.2009)
296 113,00 Kč
- vytvořené opravné položky k 31.12.2017
284 723,00 Kč
pohledávka za odběratelem – faktury za nájem, energie a služby (řešení soudní
cestou - ukončený nájem cukrárny r.2009 )
42 739,00 Kč
- vytvořené opravné položky k 31.12.2017
42 739,00 Kč
pohledávka za odběratelem – faktury za energie
1 850,00 Kč
-vytvořené opravné položky k 31.12.2017
740,00 Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky zahrnují krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, obaly a
rekondiční pobyt uživatelů v roce 2018, pohledávky za zaměstnanci z titulu doplatků za stravu
a za nadlimitní čerpání telefonních poplatků, přijaté dobropisy dodavatelů a předpis doplatků
za služby CSRS v Hlučíně.
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- krátkodobé poskytnuté zálohy
- jiné pohledávky (zejména přeplatky plyn velkoodběr, …)

69 244,98 Kč
1 460 134,00 Kč

- pohledávky za zaměstnanci

2 341,00 Kč

- ostatní krátkodobé pohledávky

6 120,00 Kč

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a ostatní dlouhodobé pohledávky zahrnují uhrazenou
vratnou kauci za Via box k platbě mýtného v Polsku, uhrazenou vratnou zálohu na dveřní čip
ke vstupu do prostor Stavebního bytového družstva invalidů Hrabyně. Celková výše
dlouhodobých pohledávek k 31.12.2017 činí 878,02 Kč.

Náklady příštích období zahrnují předem uhrazené náklady příštích let, a to zejména
pronájem lahví technického plynu na r. 2018-2019, náklady za pořízení nového tabletového
systému pro odběr stravy Rehabilitačním ústavem Hrabyně na r. 2018-2020, zaplacené
pojistné majetku CSS na rok 2018 a předplatné odborného tisku na rok 2018. Celková výše
k 31.12.2017 činí 549 336,47 Kč

Dohadné účty aktivní k 31.12.2017 zahrnují:
-

-

vytvořené dohadné položky na výnosy za ošetřovatelskou a rehabilitační péči
účtovanou zdravotním pojišťovnám v návaznosti na smluvní ujednání o předběžných
měsíčních úhradách v celkové výši 1 720 503,36 Kč. Dohadné položky byly vytvořeny
na základě fakturovaných bodů a platné smluvní ceny za 1 bod.
-vytvořené dohadné položky na vyúčtování odběru tepla za rok 2017 ve výši
4 076 630,25Kč. Dohadné položky byly vytvořené na základě uzavřených smluv
s hlavními odběrateli tepla a budou vyúčtovány k 28.2.2018.

Krátkodobé závazky zahrnují především platy zaměstnanců, včetně sociálního a zdravotního
pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, důchodového připojištění a ostatních srážek
z mezd za prosinec 2017 splatné v lednu 2018, zákonné pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí
2017 splatné v lednu 2018 nezaplacené faktury dodavatelům zboží a služeb, přijaté kredity na
stravné, přeplatky uživatelů a zůstatky důchodů uživatelů k výplatě v lednu 2018.
Závazek z vlastní daňové povinnosti daně z přidané hodnoty za prosinec 2017, včetně ročního
vypořádání koeficientu a po zohlednění odpočtu z faktur za prosinec 2017 došlých v lednu
2018 k 31.12.2017 činí 152 312,00 Kč.
Krátkodobé přijaté zálohy zahrnují:
-

přijaté zálohy na stravovací a parkovací karty v celkové výši 50 900,00 Kč
zálohově přijaté platby za vyúčtovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči
zdravotním
pojišťovnám, a to ve výši 1 161 070,93 Kč.
přijatá platba na jistinu veřejné zakázky - stavebnictví Jurčík, a to ve výši 240 000,00
Kč
přijaté zálohy na dodávky tepla ve výši 4 076 630,25 Kč
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Dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie, vodného
a stočného a ostatních služeb za rok 2017. Dohadné položky byly vytvořeny na základě
vlastních odečtů měřidel a předběžných cen dle posledního vyúčtování.
Jednalo se nevyfakturované vodné a stočné pro CSRS Hlučín, nevyúčtované energie a služby
pro byt 201-Stavební bytové družstvo invalidů a nevyúčtované teplo odběratelům za rok 2017.
Celková částka k 31.12.2017 činí 283 773,10 Kč

Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám

Účetní jednotka v případě, že považuje pohledávku za významnou, tvoří opravnou položku
k pohledávce podle § 65 odst.6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti
dané pohledávky

Stav zásob k 31.12.2017

Položka

pohonné hmoty

stav k 31.12.2015 stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2017

index
17/16

34 049,74

25 509,83

26 181,65

1,03

517 058,85

639 290,63

840 890,35

1,32

7 250,00

6 460,00

6 460,00

1,00

všeobecný materiál

216 301,89

293 066,38

258 703,97

0,88

čistící prostředky

188 493,13

182 403,38

101 881,90

0,56

DHM

0,00

0,00

0,00

Prádlo

0,00

187 240,09

301 618,43

1,61

57 739,73

66 561,43

38 847,87

0,58

Věcné dary-sklad

50,00

0,00

Bezúplatně
převzatý-sklad

0,00

0,00

1 020 943,34

1 400 531,74

potraviny
obaly

Osobní ochranné
pracovní prostředky

celkem

X

X
X
1 574 584,17

1,12
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4.10. Odbor stravování

Zaměstnanci odboru stravování připravovali stravu pro uživatele a zaměstnance CSS,
pacienty a zaměstnance Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, obyvatele bytových domů a cizí
strávníky Rehabilitačního centra Hrabyně.

Stravovací odbor připravil denně v průměru:

CSS Hrabyně - uživatelé
CSS Hrabyně - zaměstnanci
RÚ Hrabyně
Ostatní (SBDI,obec Hrabyně, …)
Celkem připravených jídel / 1 den

snídaně

oběd

večeře

125

153

137

0

58

5

201

196

205

0

34

1

326

441

344

V souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o úhradě nákladů za celodenní stravu
uživatelů organizace stanovila stravovací jednotku ve výši 141,00 Kč/den, včetně DPH.
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Přehled čerpání nákladů na potraviny pro uživatele CSS Hrabyně
měsíc

počty
jídel

skutečné nákl.

plánované
nákl.

úspora/překročení od začátku roku

leden

12655

243 428,28

243 432,00

3,72

3,72

únor

11632

224 684,45

224 686,00

1,55

5,27

březen

18822

247 807,38

247 826,00

18,62

23,89

duben

12116

232 575,52

232 579,00

3,48

27,37

květen

12689

245 785,95

245 790,00

4,05

31,42

červen

12348

236 740,8

236 723,00

-17,8

13,62

I.pol

74262

1 431 022,38

1 431 036,00

červenec

12616

241 601,61

241 602,00

0,39

14,01

srpen

13019

251 467,84

251 458,00

-9,84

4,17

září

12550

240 247,45

240 265,00

17,55

21,72

říjen

13011

249 361,52

249 354,00

-7,52

14,2

listopad

12489

242 137,67

242 120,00

-17,67

-3,47

prosinec

12845

250 469,23

250 470,00

0,77

-2,70

celkem

150792

2 906 307,7

2 906 305,00

Stravovací dny leden - prosinec

150 792 dnů

Skutečné náklady

2 906 307,70 Kč

Plánované náklady

2 906 305,00 Kč

Náklady/překročení

- 2,70 Kč

13,62

-2,70

Počet fyzických osob zaměstnanců na odboru stravování:
vedoucí stravovacího odboru

1

nutriční terapeut

1

provozní – zásobovač

1

skladní

1

kuchař

13

pomocný kuchař

6

uklízečka

1

celkem

24
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5. TECHNICKÝ ÚSEK
5.1. Investice
Fond reprodukce majetku
Revitalizace objektu č.p. 205 - OOV
V souladu s celkovou koncepcí oprav a modernizace Centra, respektive celého areálu
Rehabilitačního centra a majetků ve správě CSS, byla v roce 2017 dokončená I. etapa
revitalizace objektu č.p. 205 – OOV. Centrum dokončilo veškeré vnitřní úpravy zdravotechniky,
ÚT, klimatizace, elektroinstalace, elektropožární signalizace, kamerového systému, jakož i
modernizaci výtahů a vytvoření chráněné únikové cesty.
Realizaci provedla společnost CONE STAVITELSTVÍ, a.s. Celková cena díla činila 5 205 063,Kč.
Stavební opravy v CSS Hrabyně
V souladu s plánem údržby a plánem reprodukce majetku a v duchu řádného hospodáře, který
pečuje o stav spravovaných nemovitostí, Centrum provedlo některé stavební a technické
práce. Rozsáhlejší akci Centrum provedlo na vodoléčbě, kterou celkově zrekonstruovalo.
Centrum provedlo rovněž rozsáhlou rekonstrukci řídicího systému tepelného hospodářství a
rekonstrukci chodeb a čtyř pokojů.
V důsledku havárie vodovodní přípojky na ČOV Centrum provedlo novou přípojku.
Nákup speciálního a osobního automobilu
V souladu s plánem obnovy autoparku vypsalo Centrum veřejnou zakázku na nákup
speciálního automobilu pro převoz tělesně postižených – plošina, přídavné topení, zvláštní
schůdek apod. Centrum následně podepsalo smlouvu s vítězným uchazečem společnosti
HAGEMANN, a.s. Cena FORD Tranzitu byla 1 135 528,- Kč.
Druhý automobil ŠKODA Rapid Centrum zakoupilo od společnosti ŠKODA AUTO a.s. Tento
nákup byl vytendrován v rámci centrálního zadávání v rámci MPSV.

Ostatní v rámci fondu reprodukce majetku
Z fondu oprav a reprodukce majetku Centrum realizovalo i další drobnější akce a dodávky.
Centrum zakoupilo nový rehabilitační přístroj BTL – 4625, včetně vakuovací jednotky. Pro
potřeby ambulance gynekologický stůl, kolkoskop a luminometr. Pro potřeby údržby zeleně
Centrum zakoupilo novou travní sekačku.
5.2. Údržba vlastní
Vlastní údržba se zabývala jednotlivými pracemi souvisejícími s požadavky jednotlivých útvarů
a zajišťovala tak základní předpoklady pro plynulý chod Centra, respektive celého areálu RC
Hrabyně. V samotné údržbě šlo především o celkovou údržbu budov a zařízení, údržbu
energobloku, veřejného osvětlení, údržbu zařízení odboru stravování, údržbu běžné
technologie čistírny odpadních vod, aj. Do celkové údržby patřily i práce ve venkovním areálu
– komunikací a zeleně. V rámci vlastní údržby zaměstnanci Centra prováděli rovněž drobné
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malířské a zednické práce. Za rok 2017 zaměstnanci technického úseku vyřídili 2206 žádanek
na opravy.
Nastoupený vysoký trend v podílu vlastní údržby pokračoval i v roce 2017. Centrum má
stabilizovaný kádr zaměstnanců, kteří většinou dokázali včas a kvalitně opravit kromě běžných
závad i závady nejsložitějších technologií. Centrum mělo snahu co nejvíce takových závad
odstranit vlastními silami a šetřit tak finanční prostředky z kapitoly dodavatelské údržby.

5.3. Údržba dodavatelská – opravy a udržování
Komplexní údržbu Centrum zabezpečovalo též dodavatelskou formou. Jednalo se o
rozsáhlejší nebo vysoce specializované práce, které nelze vlastními zaměstnanci obsáhnout.
Z fondu oprav Centrum hradilo činnosti, jako je malování větších celků, servisní zásahy na
vyhrazených technických zařízeních (výměníky tepla, prádelna, ČOV, server s počítačovou
sítí, výtahy, elektro revize, revize zdravotnických přístrojů, společné televizní antény, apod.).
Opravy a technické kontroly vozového parku nechávalo Centrum na renomovaných servisech.
Servisních služeb Centrum využívalo rovněž na složitějších zařízeních odboru stravování, jako
je chladící technika či elektronika konventomatů nebo myčky. Velkou část dodavatelské údržby
tvořily pravidelné periodické revize vyhrazených zařízení, jako je elektronická požární
signalizace (EPS), elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), ruční hasicí přístroje (RHP),
hydranty, apod.

Skutečné náklady na opravy a udržování podle jednotlivých středisek:
Středisko
10101
10111
10121
10131
10141
10151
10161
20111
20201
20301
20311
20401
20501
20601
20901
21101
22101
22201

Název střediska
CSS
CSS zdravotní
Rehabilitace
Venkovní prostory
Pronájmy
CSR Hlučín
CSS – byt 201
Dieselagregát
Kotelna
ČOV
Vodovod
Prádelna
Doprava
Středisko služeb
Objekt občanské vybavenosti
Odbor stravování
Údržba
Ostatní

Náklady v Kč
3 767 590,44
4 135,26
2 396 217,50
270 567,75
3 865,80
34 001,10
0,00
7 517,27
94 418,42
119 771,00
158 001,00
49 372,64
281 606,30
34 459,48
12 178,00
636 132,52
4 282,82
123 027,97ž
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5.4. Střediska technického úseku

5.4.1. Energoblok
Energoblok tvoří rozvodna nízkého napětí a náhradní zdroj (diesselagregát) elektrické energie.
Obsluhu a údržbu energobloku zabezpečovali dva elektrikáři, kteří prováděli elektro
údržbářské práce ve všech objektech CSS. Technicky rovněž zajišťovali provoz
rehabilitačního bazénu a plynové kotelny, která byla plně zautomatizována, čímž je dostačující
pouze vizuální a fyzická kontrola denně ráno a odpoledne se zaznamenáním povinných údajů.
O sobotách, nedělích a svátcích rovněž zabezpečovali kontrolu provozu čistírny odpadních
vod.
5.4.2. Kotelna
Plynová kotelna, zabezpečuje dodávku tepla pro celý areál RC Hrabyně. Kotelna je v podstatě
bezobslužná. Fyzickou a vizuální kontrolu ráno a odpoledne zabezpečovali elektrikáři. Celý
řídicí a vizuální systém je vyveden na recepci. V roce 2017 byl celý řídicí systém
zrekonstruován a umožňuje i dálkový přístup z domova. Hlavní monitoring je ovšem na
recepci, na které její zaměstnanci vše důsledně monitorovali a v případě poruchy nebo jiné
nezvyklé situace upozornili elektrikáře, v nočních hodinách zaměstnance pověřeného
výkonem pohotovostní služby, na vyskytnuvší se problém či poruchu. V provozu je i
kogenerační jednotka, kterou postavila a provozuje (na pozemku Centra) společnost ČEZ
Energo, s.r.o., který započal v závěru roku 2016 zkušebním provozem této jednotky a Centrum
začalo odebírat vyrobené teplo, které v konečném důsledku je levnější, než klasicky vyrobené
v plynové kotelně.

5.4.3. Čistírna odpadních vod (ČOV)
Čistírna odpadních vod slouží pro celý areál RC Hrabyně. Obsluhu ČOV zabezpečovali
zaměstnanci údržby.
Vývoz stabilizovaného kalu, písku z lapáku a shrabky z česlí zabezpečovala firma s příslušným
povolením.
Dle rozhodnutí o vypouštění Centrum provádělo pravidelně rozbory vypouštěných vod a
stabilizovaného kalu. Hodnoty rozborů nepřevyšovaly limity vodohospodářského rozhodnutí,
vydané Magistrátem města Opavy, Odbor životního prostředí do roku 2023.
5.4.4. Prádelna
Prádelna Centra zabezpečovala praní veškerého prádla, včetně pracovních oděvů, a rovněž
tak opravu prádla. Provoz prádelny zabezpečovalo 7 zaměstnankyň.
Za rok 2017 bylo:
vypráno celkem prádla
spotřebováno pracích prostředků práškových
spotřebováno pracích prostředků tekutých DIVERSEY

98 379 kg
478,3 kg
1 250,6 kg

Náklady na prací prostředky byly 0,90 Kč na kg prádla při použití pracího prášku, respektive
2,04 Kč na kg prádla při použití tekutých pracích prostředků. I přes zhoršující se zdravotní stav
obyvatel CSS, kdy bylo prádlo značně znečištěné (infekční, ložní a kuchyňské prádlo), a bylo
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nutné používat přísady k desinfekci, změkčovače, aviváž, bělidla a enzymy na odstraňování
krve, podařilo se přímé náklady nezvyšovat, ale snižovat. Lze tak konstatovat, že náklady na
prací prostředky jsou posledních několik let stabilní.
Celkové přímé náklady na jeden kg prádla (svoz, třídění, praní, žehlení, oprava a rozvoz,
energie) činily 27,90 Kč. Jedná se o mírné navýšení nákladů. Tento ukazatel je však ovlivněn
řadou faktorů. Od nákupu nové techniky, která se průběžně obměňuje přes zvyšování mezd
zaměstnanců apod. Množství vypraného prádla v prádelně v roce 2017 meziročně nestoupl,
ale i tak toto množství vypraného prádla bylo na hranici jak personální, tak technické kapacity
prádelny. Navýšení počtu zaměstnanců není pro nejbližší dobu reálné, proto Centrum hledalo
organizační řešení, jak kapacitu prádelny navýšit, přičemž nalezl rezervy v organizaci práce
tak, aby uživatelé i zaměstnanci byli se službou spokojeni.

5.4.5. Recepce
Provoz recepce CSS zabezpečovalo pět zaměstnanců v nepřetržitém provozu obsluhující,
mimo jiné technické prostředky ostrahy objektů, jako je elektronická požární signalizace (EPS)
a elektronický zabezpečovací systém (EZS), které jsou na vysoké úrovni. Trendy na ostrahu
objektů stále stoupají se stoupající kriminalitou, a proto Centrum této činnosti věnuje stále více
pozorností. Působí na zaměstnance recepce na jejich bezchybný a svědomitý výkon služby a
stále udržuje vysoký trend technické vybaveností ostrahy objektů v linii modernizace těchto
prostředků.
Zaměstnanci recepce rovněž prováděli náročný a zodpovědný monitoring provozu plynové
kotelny, výměníkových stanic, vzduchotechniky a ČOV.

5.4.6. Autodoprava
Centrum disponovalo v roce 2017 jedním osobním (v průběhu roku záměna za nový)
automobilem. Dvěma speciálními automobily pro převoz tělesně postižených (rovněž
v průběhu roku jeden vyměněn za nový), užitkovým automobilem a autobusem Iveco
s úpravou pro převoz tělesně postižených i zájezdovou úpravou. Autodopravu zajišťoval jeden
profesionální řidič a další jako řidiči referenti. Autobus a vozidla s úpravou pro přepravu těžce
tělesně postižených v hojné míře využívali jak obyvatelé Centra, tak obyvatelé podobných
zařízení z okolí, organizace vozíčkářů a zdravotně postižených, ale i školy nebo kluby
důchodců, které mají ve svém kolektivu zdravotně postižené občany. Do kapitoly autodoprava
náleží i malotraktor VEGA 36 HP Comfort s výbavou a příslušenstvím a travní sekačky. Tyto
užitkové stroje společně s frézou a křovinořezem zaměstnanci Centra používali hlavně při
zimní a letní údržbě venkovního areálu.
Příloha: tabulka dopravy
DOPRAVA
SPZ

km celkem obyvatelé

zaměst.

ostat.fa

VO-RF

firemní

PHM v l

PHM v Kč

IVECO

9T7 1413

19 860

SEAT ALTEA

3T4 6156

14 232

853,49

22 426,98

RAPID

1TF 5586

3 140

220,62

4 483,33

Š PRAKTIK

5T0 7359

5 644

398,53

10 365,27

FORD

OPN 11-67

4 531

408,60

FORD MODRÝ

1TD 8739

1 572

FORD ČERVENÝ

1T6 7586

9 992

přívěs.vozík

98 OPK 90

CELKEM

58 971

5 938,13 162 705,62

0

0

0

0

0

Oleje,maz.

dál.popl./m
ýtné
siln.daň

185 181,90 19 090,34 15 132,00

zá.+hav.poj. mzdy a poj.

74 375,00

205 643,98

1 500,00

3000,00

6 084,00

105 511,71

1 940,00

234,00

1 801,00

23 279,00

9 132,00

2 100,00

4 437,00

41 842,89

11 791,37

400,00

3 000,00

5 152,00

41 516,45

181,66

3 518,04

21 066,93

520,00

6 377,00

15 356,33

1 042,98

26 986,36

56 023,47

3 600,00

6 901,00

82 634,64

1 080,00

562,00

9 044,01 242 276,97

352,07

ND,opravy

rok 2017

9 802,00

352,07

281 606,30 22 530,34 28 666,00 105 689,00

odpisy
nekryté
dotací

307 416,00

ostatní PN

ostatní režie

AKTIVACE

PNKč/kmPH Kč/km

50 109,84

31 052,94

1 009 244,31

49,25

8,19

84 179,80

22 253,04

254 757,53

16,34

1,58

2 724,00

1 105,10

4 909,68

40 476,11

11,33

1,43

2 328,00

5 517,64

8 824,91

84 547,72

13,42

1,84

5 234,74

7 084,64

74 179,20

14,81

2,60

2 223,26

2 457,97

65 715,52

40,24

2,24

5 512,52

15 623,41

197 281,40

18,18

2,70

27,74

4,11

14 196,00

-41 815,38

nákl.celkem

1 642,00
515 785,00

326 664,00

153 882,90

92 206,58

-41 815,38

1 727 843,78

437 193
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5.4.7. SOV – Služby (Středisko občanské vybavenosti)
Středisko občanské vybavenosti (SOV) v areálu sloužilo všem uživatelům Centra,
zaměstnancům, pacientům RÚ Hrabyně a všem obyvatelům RC Hrabyně. Obchod se
smíšeným zbožím, prodejnu květin, bufet, restauraci, kavárnu – cukrárnu a internetovou
kavárnu provozovali soukromí podnikatelé na základě nájemních smluv s Centrem.
5.4.8. OOV (Objekt občanské vybavenosti)
Centrum prostory nemovitosti pronajímalo subjektům, které na chráněných pracovních
místech zaměstnávaly převážně lidi tělesně postižené a zdravotně znevýhodněné. Pět firem
podnikajících v těchto prostorech tak vytvářelo významnou možnost zaměstnání tělesně
postižených osob žijících v Rehabilitačním centru Hrabyně a okolí. Zaměstnání zde našlo
průběžně až 15 obyvatelů CSS. V roce 2017 dokončovalo Centrum I. etapu celkové
revitalizace, kterou prováděla společnost CONE STAVITELSTVÍ, a.s. Stavební práce první
etapy byly dokončeny v polovině roku 2017. V závěru roku Centrum vyhlásilo veřejnou
zakázku přes Operační program životní prostředí – Výzva MŽP_39, na realizaci další etapy,
což je zateplení objektu.
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6. KONTROLNÍ ČINNOST

V průběhu roku 2017 byly v organizaci provedeny vnější a vnitřní kontroly. Vnější kontroly
provedli zaměstnanci MPSV a zaměstnanci jiných kontrolních orgánů. Zápisy z těchto kontrol
jsou uloženy v originálu na sekretariátu CSS Hrabyně

6.1.Kontroly jiných kontrolních orgánů

Datum: 11.1.2017
Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Cíl kontroly: kontrola Požárního řádu pro objekty č.1 a č. 2, kontrola Požárního evakuačního
plánu, fyzická prohlídka chráněné únikové cesty v objektu č.1 a č.2
Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Datum: 22.2.2017
Kontrolní orgán: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Cíl kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst.1 zákona č.251/2005
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
-

dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Výsledek kontroly: .
Nedostatky.
- 2 zaměstnanci, kteří byli pověření obsluhou tlakových zařízení neměli potvrzení lékaře
pracovně lékařských služeb, že jsou zdravotně způsobilí k výkonu této práce. Zjištěný
nedostatek organizace ihned odstranila;
- z předložené provozní knihy kotelny nebylo zřejmé, u kterých expanzomatů byla provedena
kontrola tlakoměru nulováním a kontrola pojistných ventilů. Zjištěný nedostatek organizace
ihned odstranila.

Datum: 24.4.2017 a 27.4.2017
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Cíl kontroly: plnění povinností stanovených v následujících právních předpisech:
-

Zákon č. 258//2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, v platném znění
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-

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném
znění
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a
souvisejících předpisů, v platném znění
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, v platném znění
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, v platném znění.

Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Datum: 27.4.2017
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Cíl kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č.258/2000 Sb., vyhlášce č. 306/2012
Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických
požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 299/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování
proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky

Datum: 27.4.2017
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Cíl kontroly: plnění povinností stanovených následujících právních předpisech:
-

Zákon č. 258//2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb. ,zákoník práce ,v platném znění
Zákon č. 309/2006 Sb. ,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, v platném znění
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném
znění
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a
souvisejících předpisů, v platném znění
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
kategorií, v platném znění
Vyhl.č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotním službách, v platném znění

Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Datum: 25.7.2017
Kontrolní orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Cíl kontroly: veřejnoprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a podle zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
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- naplňování účelu dotace
- naplňování a udržování hlavních monitorovacích indikátorů
- vlastnické právo k majetku pořízeného z dotace
- dodržování vedení oddělené účetní evidence a změn v účetní evidenci v době udržitelnosti
- informace o provádění kontrol oprávněnými osobami na projektu a plnění nápravných
opatření, pokud byly kontrolními orgány uloženy
- naplňování povinné publicity po dobu udržitelnosti projektu
- uchovávání dokumentace vztahující se k projektu podle podmínek stanovených ve Smlouvě
- naplňování environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí
- kontrola příjmů projektu
Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Datum: 14.9.2017
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Cíl kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a
Rady č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva,
vyhlášce č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky
č.602/2006 Sb.
Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Datum: 19.9.2017
Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Cíl kontroly: Státní zdravotní dozor v provozu rehabilitačního oddělení - rehabilitační bazén a
vany - zaměřena na kontrolu plnění povinností provozovatele dle zákona č.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly: kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Datum: 26.10.2017
Kontrolní orgán: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
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Cíl kontroly: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a
pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 zákona č .262/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly: Zjištěné drobné nedostatky (absence značení některých dveří)
organizace již během kontroly odstranila.

6.2. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci

Kontrolní činnost v průběhu celého kalendářního roku 2017 prováděli pověření zaměstnanci
na základě vnitřní směrnice č. EN/7/2010 s názvem „Systém finanční kontroly“. Hlavním cílem
finanční kontroly bylo prověřovat a dodržovat hospodárnost, efektivnost a účelovost
vynaložených prostředků. Zprávy z kontrolní činnosti byly projednávány na pravidelných
poradách vedení CSS Hrabyně. Na těchto poradách byli vedoucí zaměstnanci rovněž
průběžně informováni s aktualizací vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů a
provozních řádů.

Ředitel CSS prováděl kontroly na jednotlivých úsecích se zaměřením na dodržování pracovní
doby, plnění předepsaných harmonogramů práce, používání ochranných pracovních
pomůcek, apod.

Ekonomická náměstkyně zaměřila kontrolní činnost na:
•
•
•
•

kontrolu fyzické pokladní hotovosti a depozit;
kontrolu pracovní činnosti personalistky dle bodů uvedených v pracovní činnosti;
kontrolu úseku účetnictví – namátková kontrola účetních dokladů;
kontrolu referentky majetkové správy – namátková kontrola fyzické inventury prádla a
kontrola pracovní činnosti dle bodů uvedených v pracovní činnosti;
• kontrolu mzdové účetní – namátková kontrola nemocenských lístků, odhlášky – přihlášky
zdravotní pojišťovny + OSSZ, mzdové přehledy, atd.;
• kontrolu vymáhání pohledávek.
Vedoucí odboru stravování prováděla kontrolní činnost zaměřenou na:
• kontrolu tašek zaměstnanců a skříněk zaměstnanců odboru stravování – nákupy doloženy
paragony, obědy pro rodinné příslušníky doloženy objednávkou stravy
• kontrolu výdeje tabletu na oddělení RÚ a CSS
• kontrolu dodržování hygienického minima a kritických bodů, evidenci kritických bodů
• kontrolu gramáže masa jak v syrovém stavu, tak po tepelné úpravě
• kontrolu výdeje stravy na jednotlivých odděleních CSS – zda-li byly dodrženy standarty při
podávání stravy, dodržování správného měření a zapisování teploty stravy
• kontrolu uložení studených večeří a výdej studených večeří
• kontrolu měření teploty stravy na jednotlivých oddělení Rehabilitačního ústavu Hrabyně
• kontrolu úklidu varné části kuchyně, myčky, přípraven, šaten zaměstnanců.
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Náměstkyně pro zdravotní péči prováděla průběžnou kontrolní činnost zaměřenou na:
• dodržování pracovní doby
• dodržování plnění harmonogramů práce
• vedení příslušné dokumentace (kontrola provedena v březnu, červnu, září a prosinci)
• kvalitu prováděných rehabilitačních výkonů.
Náměstkyně pro zdravotní péči v rámci kontrol nezjistila závažnější nedostatky.

Náměstkyně pro sociálně zdravotní péči
Vedoucí zaměstnanci pro sociálně zdravotní péči zaměřovali kontrolní činnost především na
přímou obslužnou péči o uživatele CSS Hrabyně, na dodržování hygienických standardů, na
dodržování pracovních postupů při manipulaci s uživateli na zvedacích zařízeních, přičemž
CSS pravidelně spolupracuje s firmami, které CSS tato zvedací zařízení dodávají, kontrolu
plnění harmonogramů práce na jednotlivých odděleních a směnách, kontrolu dodržování
pracovní doby, dodržování zásad PO, BOZP, používání osobních ochranných pracovních
prostředků (oděvů a pomůcek). Prováděli kontroly hygienického standardu, včetně stravy a
kuchyněk na jednotlivých odděleních.
Nedostatky méně závažného charakteru řešili vedoucí zaměstnanci přímo na místě
pohovorem, při porušení pracovní kázně s možnými dalšími důsledky dle zákoníku práce,
např. snížením či odebráním osobního příplatku na určité období.
Rovněž prováděli kontroly zaměřené na dodržování úklidových prací v CSS Hrabyně a
používání desinfekčních prostředků zaměstnanci HPF Clean Cat,s.r.o. Zjištěné vyskytující se
nedostatky byly projednány s odpovědnou osobou HPF Clean Cat,s.r.o.
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7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci CSS Hrabyně se v roce 2017 vzdělávali na seminářích, kurzech, konferencích,
a školeních v rámci Vzdělávacího plánu organizace, který je cíleně orientován na prohlubování
kvalifikace v základních oblastech poskytování sociální služby s důrazem na cílovou skupinu
osob se zdravotním postižením.
-

Firma Exteria proškolila všechny zaměstnance organizace v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Pověření zaměstnanci se zúčastnili školení řidičů referentských vozidel.
Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci plnili povinnost vzdělávání dle
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – min. 24 hod/rok.

Ekonomický úsek
Oblast personální a mzdové agendy
Datum konání

Název semináře

Místo konání

25.1.2017

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování záloh

DENDRA Opava

14.3.2017

Pracovnělékařské služby 2017 a změny právní úpravy

ANAG Ostrava

5.5.2017

Zásadní věcné změny v novele ZP 2017

ZRETEL Brno

9.6.2017

Co bychom měli vědět a znát-pro personalisty a mzdové účetní

ANAG Ostrava

Exekuce na mzdu zaměstnance

ANAG Ostrava

Začínáme s programem AVENSIO Software

ALFA Software

Komplikované mzdové výpočty

Verlag Dashofer

14.9.2017

Vedení ELDP

DENDRA Opava

15.9.2017

Změna právní úpravy pracovnělékařských služeb

ANAG Ostrava

21.9.2017

Personální agenda v programu AVENSIO

ALFA Software

31.10.2017

Změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění

ANAG Ostrava

20.11.2017

Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018

ANAG Ostrava

21.6.2017
26.-27.6.2017
Online

Oblast účetnictví, evidence majetku, administrativy a pokladny
Datum konání Název semináře

Místo konání

23.2.2017

Cestovní náhrady

DENDRA Opava

10.3.2017

Registr smluv

ANAG Ostrava

27.4.2017

Fond kulturních a sociálních potřeb

ANAG Ostrava

12.4.2017

Změny v DPH

OSBORCONSULT-D

30.5.2017

Registr smluv

ANAG Ostrava

12.7.2017

Webová aplikace Energy Broker

MPSV

NEN jako e-tržiště

MPSV

22.9.2017

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

DENDRA Opava

26.9.2017

Pokladna-její vedení a náležitosti pokladních dokladů

ANAG Ostrava

6.9.2017
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Základy DPH

INTEGRA centrum

16.10.2017

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

INTEGRA centrum

24.10.2017

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Vzdělávací centrum Morava

2.10.2017

Odbor stravování

Datum konání Název semináře

Místo konání

22.6.2017

Živé vaření na multifunkčních pánvích

MAVA

26.4.2017

Hygienické minimum

CSS Hrabyně

Úsek sociálně zdravotní péče
Datum konání Název semináře
26.1.2017
18.-19.10.2017
25.5.2017
19.10.2017

Místo konání

Jak porozumět uživateli s Alzeimerovou nemocí

ZRETEL Brno

XXI. Gerontologické dny Ostrava

DTO CZ, s.r.o.

Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u klientů sen. věku

Schola Medica

Prevence bolesti zad pro pracovníky přímé obslužné péče

Schola Medica

Úsek zdravotní péče

Datum konání Název semináře

Místo konání

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Fyziokurzy, Mgr.Krzywoń

Moravské urologické sympozium

SOLEN

21.-24.9.2017

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace-část A

LC NOT s.r.o.

30.11.-3.12.2017

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace-část B

LC NOT s.r.o.

24.-26.3.2017
6.-7.4.2017

Technický úsek
Oblast dopravy a hospodaření s odpady

Datum konání Název semináře

Místo konání

9.2.2017

Souhrnná provozní evidence a poplatky-ISPOP

KONEKO Praha

7.4.2017

Školení řidičů referentů

Autoškola AV Minolta

Školení profesionální řidiči

Autoškola CLUB

11.5.2017
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Oblast požární ochrany a BOZP

Datum konání Název semináře

Místo konání

27.3.2017

Elektrikáři (vyhl.50) revize elektrických zař. a hromosvodů

NOREEL

13.4.2017

Školení svářeči

Svářečská škola Kravaře

Sociální úsek

Datum konání Název semináře

Místo konání

Státní sociální podpora a hmotná nouze

Institut Bernarda Bolzana Praha

Jak bezpečně zvládat rizika v soc.službách

Adpontes

15.5.2017

Konference k mezinárodnímu dni rodiny

Advey services s.r.o.

16.5.2017

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Institut Bernarda Bolzana Praha

17.5.2017

Úhrady za sociální služby

Institut Bernarda Bolzana Praha

1.6.2017

Rozvoj osobnosti pracovníka v sociálních službách

Institut Bernarda Bolzana Praha

6.6.2017

Práce s programy Klienti, Děti a Depozita

Preus

24.10.2017

Vybrané otázky z praxe v opatrovnictví z pohledu sociálních služeb

Institut Bernarda Bolzana Praha

12.12.2017

Preus-Klienti, děti a depozita

Preus

2.2.2017
Online
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8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Za rok 2017 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zveřejnila následující
informace:

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

Počet podaných stížností, důvod jejich podání a způsob vyřízení

0

Další informaci související se zákonem

0
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ČERPÁNÍ FONDU REPRODUKCE MAJETKU K 31.12.2017
ZAKÁZKA

NÁZEV AKCE

422171 Technické zhodnocení - budova CSS - stavební rekonstrukce chodeb a pokojů
stavební úpravy a vestavěný nábytek - pokoj č. 351, 552,651, 753
422181 Technické zhodnocení-rekonstrukce řídícío systému tepelného hosp.

422103 Technické zhodnocení stavby - Vodovodní přípojka ČOV
42222 DHM - rehabilitace
Soubor elektr. Přístroj BTL-4625 vč. vykuovací jednotky

skutečnost k 31.12.2017
v Kč

286 717,50

1 991 148,00

154 686,74
128 865,00

42225 DHM - údržba
travní sekačka MTD vč. počítadla motohodin

69 980,00

42228 DHM - úsek sociálně zdravotní péče
Zvedák elektrický Jasmine

49 930,00

42227 DHM - kopírovací stroj - oddělení sociálních služeb
kopírovací stroj BH C351

42 558,00

42233 DHM - ambulance
v tom:
- Stůl gynekologický zákrok. Golem
- Kolkoskop Allition 1110
- Luminometr SystemSure plus
4221901 Revitalizace objektu č.p. 205 - OOV
v tom:
- stavební práce - CONE-stavitelství a.s.
- stavebmí dozor, technický dozor
42234 DHM - pořízení speciálního automobilu pro převoz TP
automobil FORD Tranzit kombi
42235 DHM - pořízení osobního automobilu
automobil Škoda RAPID

232 491,55
114 785,36
69 790,19
47 916,00
5 205 063,00
5 085 063,00
120 000,00
1 135 528,64

326 754,00

CELKEM

9 623 722,43

CELKEM - čerpání FRM k 31.12.2017

9 623 722,43
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REZERVNÍ FOND - POUŽITÍ ÚČELOVÝCH DARŮ K 31.12.2017
Zakázka
1. Stav rezervního fondu - účelové dary k 1.1.2017
v tom: - na kulturní,sportovní a zájmovou činnost
obyvatel a jejich rekondiční pobyt u moře
- na podporu sprtovních her TP v Hrabyni
- Vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytované sociální služby
v ÚSP Hrabyně" reg.č.CZ.1.04/3.1.03/A.7.00171
2. Poskytnuté účelové dary k 31.12.2017

Kč
244 111,68

91801
91804
5555

243 322,65
574,00
215,03

celkem

128 378,00

2.1.Poskytnuté účelové dary k 31.12.2017 - na činnost klientů
v tom: - p. Antonín Karel, Děhylov - FO
- STAFA Opava s.r.o.
- NAUTICA spol. s.r.o. Brno
- p. Pavel Svoboda, Frýdek-Místek - FO
- Ing. Luděk Chlachula, Mikolajice
- drobní dárci (minigolfové hřiště)
- převod zdrojů na financování SHTP

91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801

64 407,00
10 000,00
12 000,00
30 000,00
10 000,00
1 000,00
1 820,00
-413,00

2.2.Poskytnuté účelové dary k 31.12.2017 - na sportovní hry TP
- Drahomíra Vychopňová, Ostrava
- EUROTEC Medical, s.r.o., Praha
- CONE-stavitelství a.s., Ostrava
- ERGONA Opava s.r.o
- UNTRACO v.o.s. Ostrava
- Mgr. Herbert Pavera, Bolatice - FO
- převod zdrojů z darů na činnost obyv.

91804
91804
91804
91804
91804
91804
91804
91804

27
2
5
7
5
5
3

913,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
413,00

2.3.Poskytnuté účelové dary k 31.12.2017 - rekondiční pobyt Chorvatsko
v tom:
- Kamila Kotlíková, Bystřice pod Hostýnem - FO
- Dobrý skutek, z.s., Plzeň
- Optika NOVUM, s.r.o. - Hlučín

91803
91803
91803
91803

12
4
7
1

700,00 náklady na pobyt-a doprovod rekondiční pobyt
000,00 v Chorvatsku - M. Soukup
000,00
700,00

2.4.Poskytnuté účetlové dary k 31.12.2017 - rekondiční pobyt Chorvatsko
v tom: čerpáno ze zdrojů - dary na činnost klientů

91805

2.5.Poskytnuté účetlové dary k 31.12.2017 - doprava-zájezdy uživatelů
- OSPOL TECH s.r.o., Ostrava

91802

2.6.Poskytnuté účetlové dary k 31.12.2017 - občerstvení - školení
- UNTRACO v.o.s. Ostrava

91806

2 400,00 kurz"Základy nedirektivní komunikace.." 25.5.17
2 400,00 (pracovníci přímé obslužné péče)

2.7.Poskytnuté účetlové dary k 31.12.2017 - občerstvení - školení
- UNTRACO v.o.s. Ostrava

91807

2.8.Poskytnuté účetlové dary k 31.12.2017 - vánoční balíčky čajového pečiva
- Ing. Luboš Mada, Dolní Lhota

91808

3 000,00 kurz"Prevence bolestí zad....." 19.10.17
3 000,00 kurz"Práce s klientem ....." 9.11.17
(pracovníci přímé obslužné péče)
2 958,00
2 958,00 vánoční balíčky čajového pečiva pro klienty

3. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017

celkem

0,00 pol. 1-zak. 91801

15 000,00
15 000,00

177 283,38

3.1. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
v tom :- podíl 15% nákladů na dopravu -Shoping park v Ostravě 17.1.17
- ceny pro účastníky akce "Ostravar biatlon"
- občerstvení účinkujících - Hud.vystoupení souboru Krákorky 23.2.17
- podíl 15% nákladů na dopravu - Planetárium Ostrava 21.2.17
- občerstvení - Společenské hry pro uživatele 17.3.17
- smažení palačinek pro klienty - občerstvení 22.3.17
- podíl 20 % nákladů na dopravu-výlez Marlenka 7.3.17
- ceny účastníkům - Povelikonoční turnaj v dámě 18.4.17
- Nejlepší výtvarné práce ergoterapie - ceny
- ceny, občerstvení - Miniabilympiáda 26.4.17
- ceny - akce Pálení čarodějnic 27.4.17
- Hudebníé vystoupení Ing. Chvíla - Májová veselice 3.5.17
- občersvení - akce smažení vajec 10.5.17
- drobná odměna účinkujícím - Jarní koncert ZUŠ
9.5.17
- 100% doprava - SHTP Kopřivnice 20.5.17
- Štafetový maraton na kolečkách - občerstvení 23.6.17
- podíl 15% nákladů na dopravu -Shoping park v Ostravě 30.5.17
- podíl 30% nákladů na dopravu - Velehrad 4.7.17
- podíl 20% nákladů na dopravu - výlet klientů ZOO Lešná 11.7.17
- podíl 20% nákladů na dopravu - výlet klientů Moravský kras 18.7.17
- podíl 20% nákladů na dopravu - Hudební festival Hlučín 28.,29.7.17
- podíl 20% nákladů na dopravu - Dinopark Ostrava 8.8.17
- Ecce homo Hrabyně - ceny 13.9.17
- Turnaj v ruských kuželkách - ceny 13.9.17
- 20% doprava - Dny NATO Mošnov 17.9.17
- suroviny - pečení perníčků s klienty - OSS
13.10.17
- Nejlepší výtvarné práce ergoterapie - ceny
- 20% doprava - FLORA Olomouc 5.10.17
- 15% doprava - Shoping park Ostrava 17.10.17
- 20% doprava - výlet Muzeum tvarůžek LOŠTICE 20.10.17
- Literární soutěž A. Chamráda - občerstvení, ceny
- Rozsvícení vánočního stromu - občerstvení vystupující sboru 4.12.17
- 15% doprava - Shoping park Ostrava 7.12.17
- Vánoční turnaj v šachu - ceny 14.12.17
- vánoční a silvestrovské posezení obyvatel - občerstvení
- podíl 20% nákladů na dopravu - Děti dětem Dolní Benešov 13.12.17
- suroviny na pečení vánočního cukroví pro uživatele - ERGO
- dárkový balíček-ukázka policejní práce-psovod 11.12.17
)
3.2. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
v tom: - ceny pro účastníky
- občerstevní pro účastníky
- ohňostroj
- ohudební vystoupení country kapely Kompromis. Malé Heraltice
- materiál ke kulturnímu vystoupení, kelímky, celofán

91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801
91801

30 061,58 činnost obyvatel - Plán akcí VO CSS 2017
118,20
1 398,00
300,00
72,70
164,00
200,00
197,70
413,00
493,00
1 577,00
312,00
3 000,00
192,00
460,00
1 500,00
4 417,00
147,00
1 841,00
494,00
1 097,88
264,60
246,80
498,00
495,00
290,60
283,00
475,00
590,60
88,40
719,00
3 605,00
1 022,00
95,10
537,00
1 490,00
60,00
725,00
182,00

91804
91804
91804
91804
91804
91804

28
13
2
4
3
3

3.3. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
v tom: - rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku - M. Soukup

91803
81803

12 700,00 doprava-rekondiční pobyt klientů
12 700,00 v Chorvatsku
účelový dar -Plán akcí VO CSS
p.Soukup Miroslav

3.4. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
v tom: - rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku- příspěvek na pobyt
- rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku- příspěvek na dopravu

91805
91805
91805

94 229,60 rekondiční pobyt klientů
69 164,00 Plán akcí Výboru obyv.CSS 2017
25 065,60

3.5. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
- doprava - zájezd klientů MOSZNA, Polsko 23.9.2017

91802
91802

3 447,20 doprava - zájezdy klientů
3 447,20 účelový dar OSPOL TECH s.r.o. Ostrava

3.6. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
- občerstvení - školení zaměstnanců "Základy nedirektivní komunikace
v krizové intervenci u klientů seniorského věku v sociálních službách" 25.5.2017

91806
91806

2 400,00 občerstvení - školení zaměst. s gescí MPSV
2 400,00 účelový dar UNTRACO v.o.s. Ostrava

3.7. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
- občerstvení - školení zaměstnanců
"Prevence bolestí zad pro prac. Přímé obslužné péče" 19.10.2017
"Práce s klientem s poruchami hybnosti v zař. Soc. služeb" 9.11.2017

91807
91807

3 000,00 občerstvení - školení zaměst. s gescí MPSV
3 000,00 účelový dar UNTRACO v.o.s. Ostrava

3.8. Použití rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
- vánoční balíčky čajového pečiva pro klienty

91808
91801

2 958,00 vánoční balíčky čajového pečiva
2 958,00 účelový dar Ing.Mada

4. Stav rezervního fondu - účelové dary k 31.12.2017
v tom: - na kulturní,sportovní a zájmovou činnost
klientů a jejich rekondiční pobyt u moře
- Sportovní hry tělesně postižených v Hrabyni

celkem
91801
91804

- účelový dar na dopravu -zájezdy uživatelů
- rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku-přísp. na pobyt
- rekondiční pobyt obyvatel v Chorvatsku-přisp.na pobyt a dopravu

91802
91803
91805

- účelový dar - občerstvení školení zam. "Základy nedirektivní komunikace"
- účelový dar - občerstvení školení zam. "Prevence bolestí zad" a "Práce
s klientem"
- vánoční balíčky čajového pečiva pro klienty
- Vyúčtování projektu "Zvýšení kvality poskytované sociální služby
v ÚSP Hrabyně" reg.č.CZ.1.04/3.1.03/A.7.00171

91806
91807
91808
5555

487,00 sportovní hry TP
995,00 Plán akcí Výboru obyv.CSS 2017
590,00
950,00
000,00
952,00

195 206,30
183 438,47
0,00 PS=574,-Přijaté dary=27.500,- Čerpání=28.487,rozdíl ve výši 413,- pokryt ze zak. 91801
11 552,80 OSPOL TECH s.r.o.Ostrava
0,00 M. Soupkup
0,00 Čerpání ve výši 94.229,60 Kč pokryto ze zak.
91801-činnost
0,00 UNTRACO v.o.s. Ostrava
0,00 UNTRACO v.o.s. Ostrava
0,00 účelový dar Ing.Mada
215,03
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