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ÚVOD 
 
 
Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jih byla zřízena za účelem poskytování 
registrovaných sociálních služeb od 1. 1. 2020, jako nástupnická organizace městským obvodem 
Ostrava-Jih a navázala tak na dosavadní uspokojování potřeb a zájmů obyvatel tohoto nejlidnatějšího 
ostravského obvodu. 
 
Máme tedy za sebou první rok působení jako samostatný právní subjekt v síti poskytovatelů sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji. Je na místě, abych zhodnotila, jak jsme obstáli v konkurenci ostatních 
poskytovatelů. 
I když byl tento rok opravdu zvláštní a náročný pro nás všechny s ohledem na epidemii nemoci 
COVID_19, která nás přepadla hned na začátku našeho fungování, musím s radostí a hrdostí  
konstatovat, že jsme vše zvládli a obstáli se ctí. Je na místě poděkovat všem zaměstnancům 
příspěvkové organizace  za jejich obětavou práci v této zvláštní a těžké době, za jejich profesionální 
přístup, obětavost a empatii, bez nichž by organizace nemohla poskytovat kvalitní péči na nejvyšší 
úrovni tak, jak je jejím dlouhodobým cílem. 
 
Koncepce rozvoje organizace na období let 2021 – 2023 je zaměřena na rozvoj organizace zejména ve 
smyslu zvyšování kvality poskytovaných služeb vycházejících z potřeb obyvatel městského obvodu 
Ostrava-Jih a zajištění dostupnosti těchto služeb pro co největší počet zájemců. K naplnění tohoto cíle 
dojde realizací rekonstrukce dalších prostor pro poskytování odlehčovacích služeb a navýšením 
kapacity o šest lůžek. 
Cílem terénní pečovatelské služby je zajistit službu, která bude kvalitní a dostupná pro co největší počet 
zájemců a poskytovat sociální služby v souladu s platnou legislativou. 
K naplnění těchto i dalších cílů bude nezbytné nalézt zdroje financování, kterými i pro rok 2021 budou 
zejména příspěvek na provoz od zřizovatele, vlastní příjmy za poskytované sociální služby a dotace 
z rozpočtu MSK (kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu). Dalším z cílů organizace je získat i další možné 
zdroje financování zapojením se do projektů v rámci vyhlašovaných dotačních titulů 
Moravskoslezského kraje a dalších poskytovatelů.  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 
 

Vznik organizace: 
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, byla zřízena usnesením Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih č. 0054/ZMOb-JIH/1822/4 ze dne 6. 6. 2019. 
 
 
Hlavní účel a předmět činnosti organizace: 
Poskytování vybraných sociálních služeb na území městského obvodu Ostrava-Jih v rozsahu 
povoleném rozhodnutím o registraci ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2020. 
 
 
Rozhodnutí o registraci u Krajského úřadu MSK dle ustanovení § 81 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – číslo registrace 1013568 
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – číslo registrace 4329206 
 
 

Název organizace: Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 
Statutární orgán: Ing. Lucie Blahutová, ředitelka 
Registrace:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr 5334 
IČ:   08238359 
DIČ:   CZ08238359 – neplátce DPH 
Právní forma:  příspěvková organizace 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  123-72340207/0100 
Webové stránky: www.cssj.cz 
 
 
 
Vedoucí pracovníci: 
Ing. Lucie Blahutová  ředitelka 
Mgr. Petr Popek  vedoucí sociálních služeb 
Mgr. Monika Šefránková sociální pracovník  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cssj.cz/
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

CELKOVÝ FYZICKÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZACI K 31. 12. 2020 (41) 

PRACOVNÍCI V PŘÍMÉ PÉČI (38) – sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, koordinátoři 

OSTATNÍ PRACOVNÍCI (3) – ředitel, vedoucí sociálních služeb, účetní 
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE – VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Výnosy z prodeje služeb:    2 592,5 tis. Kč 
Náklady:    19 464,3 tis. Kč 

 

Pečovatelská služba je poskytována od 1. 1. 2020 na základě Rozhodnutí o registraci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje ze dne 21. 8. 2019. 
 
Sídlo služby:    Odborářská 677/72, 700 30  Ostrava-Hrabůvka  
Identifikátor služby:  1013568 
Okamžitá kapacita:  28 uživatelů 
Místo poskytování služby: Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
    Horymírova 123, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
 
 
 

DPS Odborářská 
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DPS Horymírova 
 

 
 
 
POSLÁNÍ SLUŽBY 
Poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům při zvládání péče o vlastní 
osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený 
životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽBY 
Senioři a dospělí zdravotně postižení občané, kteří žijí ve vlastní domácnosti nebo v domě 
s pečovatelskou službou na území městského obvodu Ostrava-Jih a mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního stavu. 
 
PŘEHLED POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ 

➢ pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
➢ pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
➢ pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
➢ pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
➢ pomoc při úkonech osobní hygieny 
➢ pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
➢ pomoc při použití WC 
➢ dovoz nebo donáška jídla 
➢ pomoc při přípravě jídla a pití 
➢ příprava a podání jídla a pití 
➢ běžný úklid a údržba domácnosti 
➢ běžné nákupy a pochůzky 
➢ velký nákup 
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➢ praní a žehlení prádla 
➢ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod) 

 
PROVOZNÍ DOBA 
Služba je zajišťována denně včetně sobot, nedělí i svátků. Provozní doba je od 7:00 do 19:00 hodin (dle 
individuálních potřeb jednotlivých uživatelů služby a aktuální kapacity služby). 
 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 
1 vedoucí sociálních služeb (přepočtený evidenční počet = 0,5) 
1 sociální pracovník (přepočtený evidenční počet = 0,5) 
34 pracovníků v sociálních službách (přepočtený evidenční počet pracovníků = 28), z toho 3 
koordinátoři sociálních služeb  
 
V roce 2020 činil počet hodin při poskytování pečovatelské služby v domácnostech uživatelů 40 381, 
za stejné období bylo poskytnuto donáškou nebo dovozem 57 408 obědů. 
 
 
STATISTICKÉ ÚDAJE O POČTU UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2020 
 

 
 
 
 
 
V roce 2020 byla pečovatelské služba poskytnuta celkem 623 obyvatelům městského obvodu 
Ostrava-Jih, z toho 187 mužům (30 %) a 436 ženám (70 %). 
 

187

436

Počet uživatelů v roce 2020

Muži Ženy



 

8 
 

 
 
 
Průměrný věk uživatele pečovatelské služby byl 79,32 let. 
V roce 2020 bylo více než 40 % uživatelů starších 75 let, 22 % uživatelů ve věku 86 let a více, 7 uživatelů 
bylo ve věkové kategorii 95+. 
 
 

 
 
Pomoc při úkonech osobní hygieny = 264 319 minut 
Běžné nákupy a pochůzky = 165 692 minut 
Pomoc při přípravě jídla a pití = 138 446 minut 
Příprava a podání jídla a pití = 114 717 minut 
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K zajištění realizace procesu zvyšování kvality pečovatelské služby byli pracovníci v sociálních službách 
vybaveni přenosnými miniterminály, prostřednictvím kterých je evidována délka prováděných úkonů 
péče, na základě toho je pak vypočítána měsíční úhrada za poskytované služby. 
Pracoviště pečovatelek bylo nově vybaveno informační technikou pro účely individuálního plánování, 
dále byla pořízena nová pračka pro zajištění praní prádla uživatelům služby a nové termo jídlonosiče 
pro zajištění roznášky a rozvozu obědů. 
 
Průměrná měsíční úhrada za poskytování pečovatelské služby za rok 2020 činila 768,74 Kč. 
 
V roce 2020 byly uspokojeny všechny přijaté žádosti o poskytování pečovatelské služby, žádný zájemce 
nebyl odmítnut z kapacitních důvodů. 
 
Profesní rozvoj zaměstnanců pečovatelské služby 
Oblast vzdělávání zaměstnanců je jednou ze základních priorit organizace při zajištění kvality 
poskytovaných sociálních služeb. Cílem je komplexní podpora zaměstnanců v dalším povinném 
vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
V roce 2020 se pracovníci v sociálních službách zúčastnili odborné stáže v pečovatelské službě 
poskytované ÚMOb Ostrava-Slezská Ostrava. 
Zaměstnanci organizace si dále rozšiřují své znalosti samostudiem odborné literatury, sledováním 
aktuálního dění souvisejícího se sociálními službami, mají k dispozici časopis „Sociální služby“ vydávaný 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, jíž je organizace členem. 
Z důvodu zavedených opatření v souvislosti s epidemií nemoci COVID_19 nebyly v roce realizovány 
plánované semináře, a to Individuální plánování a První pomoc živě. Tyto plánované vzdělávací aktivity 
budou realizovány v roce 2021, je plánováno i zajištění supervizních setkání, jejichž cílem bude 
zaručovat zpětnou vazbu v pomáhajících profesích, řešit syndrom vyhoření z psychické a fyzické zátěže, 
kazuistiku nespolupracujících, případně agresivních uživatelů, komunikaci s uživateli apod. 
 
Informace o spolupracujících subjektech 
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, spolupracuje s organizacemi a úřady veřejné 
správy, s pracovníky zdravotnických zařízení, praktickými a odbornými lékaři. Zaměstnanci organizace 
zprostředkovávají a předávají kontakty pro zajištění potřeb uživatelů, které nemůže pečovatelská 
služba sama zajistit (předávání kontaktů na úklidové firmy, rozvoz obědů poskytovaných komerčním 
způsobem, kadeřnické a pedikérské služby apod.). Probíhá spolupráce s rodinnými příslušníky a 
osobami blízkými, kteří se aktivně podílejí na péči o uživatele. 
Organizace je rovněž zapojena do projektu Komunitního plánování sociálních služeb na území města 
Ostravy. 
V roce 2020 se organizace stala členem Potravinové banky k zajištění potravinové pomoci potřebným 
obyvatelům městského obvodu Ostrava-Jih. 
 
 
 
Informace o poděkováních a stížnostech 
V průběhu roku 2020 obdržela organizace 11 písemných poděkování a pochval. 
Byla evidována 1 stížnost, související s nesrovnalostí ve vyúčtování služeb. Tato stížnost byla vyřešena. 
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Výnosy z prodeje služeb:  1 322,6 tis. Kč 
Náklady:    6 814,9 tis. Kč      
    

   

Odlehčovací služby jsou poskytovány od 1. 1. 2020 na základě Rozhodnutí o registraci Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 21. 8. 2019. 
 
Sídlo služby:    Odborářská 677/72, 700 30  Ostrava-Hrabůvka  
Identifikátor služby:  4329206 
Kapacita:   14 lůžek 
Místo poskytování služby: Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
     
 
 
 

 
 
 
Odlehčovací služby jsou poskytovány v části 1. NP bytového domu na ul. Odborářská 677/72 v Ostravě-
Hrabůvce, který je součástí areálu, ve kterém se nachází 5 bytových domů ve vlastnictví městského 
obvodu Ostrava-Jih.  
Prostory pro poskytování odlehčovací pobytové služby jsou organizací využívány na základě uzavřené 
smlouvy o výpůjčce.  
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Součástí areálu jsou i odpočinkové zóny, které mohou využívat kromě obyvatelů bytů rovněž uživatelé 
odlehčovací pobytové služby. 
 
 
POSLÁNÍ SLUŽBY 
Poskytnutí potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří pro různé překážky již 
nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí i za předpokladu zajištění pomoci terénní 
pečovatelské služby. Poskytovanou službou nabízíme rodinám zajištění potřebné péče o jejich příbuzné 
po nutnou dobu a možnost nezbytného odpočinku (při dovolené, pobytu v lázních, hospitalizaci 
v nemocnici apod.). 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Senioři a dospělí zdravotně postižení občané, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby 
i za předpokladu zajištění pečovatelské služby. 
 
PROVOZNÍ DOBA 
Služba je zajišťována nepřetržitě, 24 hodin denně včetně sobot, nedělí i svátků.  
 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY 
1 vedoucí sociálních služeb (přepočtený evidenční počet = 0,5) 
1 sociální pracovník (přepočtený evidenční počet = 0,5) 
1 aktivizační pracovník 
10 pracovníků v sociálních službách (přepočtený evidenční počet pracovníků = 5)  
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STATISTICKÉ ÚDAJE O POČTU UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2020 
 

 
 
V roce 2020 byly odlehčovací služby poskytnuty celkem 88 uživatelům, z toho 8 uživatelům se 
smlouvou uzavřenou v r. 2019 a 80 uživatelům se smlouvou uzavřenou v roce 2020. 
Z celkového počtu 88 uživatelů bylo 65 žen (74 %) a 23 mužů (26 %). 
 
 

 
 
 
Průměrný věk uživatelů odlehčovacích služeb činil 80,1 let. 
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V roce 2020 bylo více než 34 % uživatelů starších 75 let, 40 % uživatelů ve věku 86 let a více, 8 uživatelů 
bylo ve věkové kategorii 95+. 
 

 
 
Průměrná měsíční úhrada za poskytované odlehčovací služby v roce 2020 činila 6 711,76 Kč. 
 
 

 
 
Pomoc při úkonech osobní hygieny = 132 281 minut 
Pomoc při přípravě jídla a pití = 116 034 minut 
Pomoc při oblékání a svlékání = 31920 minut 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití = 20 932 minut 
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Přehled počtu uživatelů odlehčovacích služeb za rok 2020 dle bydliště 
 

Ostrava-Jih   56 

jiný obvod města Ostravy 23 

okres Opava   8 

okres Frýdek-Místek 1 

celkem     88 

 
Vytíženost odlehčovacích služeb v roce 2020 
 

měsíc počet lůžkodnů obložnost v % 

1 371 85,48 

2 327 80,54 

3 381 87,79 

4 269 70,48 

5 300 69,12 

6 300 71,43 

7 349 80,41 

8 343 79,03 

9 342 81,43 

10 318 73,27 

11 280 66,67 

12 291 67,05 

celkem 3871 76,06 

 
Obložnost (využití lůžko/den/uživatel) odlehčovacích služeb byla od dubna 2020 ovlivněna situací 
v souvislosti s epidemií COVID_19 a byla přijata opatření k zamezení vzniku a šíření nákazy, kdy na 
každém pokoji byl ubytován pouze 1 uživatel, jeden pokoj byl vyčleněn jako pohotovostní pro případ 
výskytu nemoci u uživatelů služby. 
 
Přehled o uživatelích s ukončeným pobytem v roce 2020 
 

Důvod ukončení pobytu 

pobytové zařízení sociálních 
služeb 

14  

zdravotnické zařízení  3 

vlastní sociální prostředí 58  

zemřelo  6  

CELKEM 81 

 

V roce 2020 bylo odmítnuto 17 zájemců o službu z důvodu naplněné kapacity. 
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K zajištění realizace procesu zvyšování kvality odlehčovacích služeb byli pracovníci v sociálních službách 
vybaveni přenosnými miniterminály, prostřednictvím kterých je evidována délka prováděných úkonů 
péče, na základě toho je pak vypočítána měsíční úhrada za poskytnuté úkony. 
Pracoviště odlehčovacích služeb bylo vybaveno novými elektrospotřebiči – chladničkou, pračkou a 
sušičkou k zajištění praní prádla uživatelů přímo na pracovišti, dále byly pořízeny nové polohovací 
postele včetně nočních stolků a polohovací pomůcky. 
 
CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH ČINNOSTÍ 
 

➢ UBYTOVÁNÍ je poskytováno ve 4 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových pokojích; 
➢ STRAVOVÁNÍ – celodenní stravování včetně možnosti specifických diet je zajištěno externí 

dodavatelskou firmou; 
➢ POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ A POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ 

OSOBU je zajištěno personálem pracoviště (pracovníky v sociálních službách) v rozsahu 
individuálních potřeb jednotlivých uživatelů služby; 

➢ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM, POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ 
PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ 
- zařízení nebrání uživatelům ve využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení 
- jsou podporovány kontakty s rodinou a blízkými osobami uživatele 
- poskytujeme poradenství v sociální oblasti 
- spolupracujeme s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb i dalšími veřejnými 

institucemi 
➢ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 

- zajišťovány prostřednictvím personálu pracoviště 
- uživatelé mají možnost dle zájmu účastnit se individuálních a skupinových aktivit, např. 

zapůjčení knih, vycházky do okolí, cvičení, hraní společenských her, kognitivní tréning, 
muzikofiletika, artefiletika, vzpomínkové aktivity, mezigenerační aktivity aj. 

➢ LÉKAŘSKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 
- zajištěna prostřednictvím spolupráce s praktickými lékaři uživatelů a terénními agenturami 

domácí péče, při náhlém zhoršení zdravotního stavu uživatele je zajištěna návštěva lékaře 
zdravotnické záchranné služby 

 
Profesní rozvoj zaměstnanců odlehčovacích služeb 
Oblast vzdělávání zaměstnanců je jednou ze základních priorit organizace při zajištění kvality 
poskytovaných sociálních služeb. Cílem je komplexní podpora zaměstnanců v dalším povinném 
vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
V roce 2020 se pracovníci v sociálních službách zúčastnili odborné stáže v odlehčovací službě 
poskytované ÚMOb Ostrava-Slezská Ostrava na adrese Hladnovská 119a v Ostravě-Muglinově. 
Zaměstnanci organizace si dále rozšiřují své znalosti samostudiem odborné literatury, sledováním 
aktuálního dění souvisejícího se sociálními službami, mají k dispozici časopis „Sociální služby“ vydávaný 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, jíž je organizace členem. 
Z důvodu zavedených opatření v souvislosti s epidemií nemoci COVID_19 nebyly v roce realizovány 
plánované semináře, a to Individuální plánování a První pomoc živě. Tyto plánované vzdělávací aktivity 
budou realizovány v roce 2021, je plánováno i zajištění supervizních setkání, jejichž cílem bude 
zaručovat zpětnou vazbu v pomáhajících profesích, řešit syndrom vyhoření z psychické a fyzické zátěže, 
kazuistiku nespolupracujících, případně agresivních uživatelů, komunikaci s uživateli apod. 
 
Informace o poděkováních a stížnostech 
V průběhu roku 2020 obdržela organizace 3 písemná poděkování. V uvedeném období nebyla přijata 
žádná stížnost. 
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Informace o spolupracujících subjektech 
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace, spolupracuje s organizacemi a úřady veřejné 
správy, s pracovníky zdravotnických zařízení, praktickými a odbornými lékaři. Probíhá spolupráce 
s rodinnými příslušníky a osobami blízkými, kteří se aktivně podílejí na péči o uživatele. 
V roce 2020 byla navázána spolupráce se spolkem „Počteníčko“, uživatelé měli možnost zapojit se do 
soutěže „Křížovkářská liga“. 
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V rámci realizace mezigeneračních aktivit byla zahájena spolupráce s MŠ Paprsek, v době vánočních 
svátků uživatelé s pomocí aktivizačního pracovníka vyráběli látkové panenky pro děti navštěvující 
mateřskou školu a psali dětem dopisy v rámci projektu „Sdílená radost“. 
 
Při realizaci volnočasových aktivit uživatelů v letních měsících je rovněž využívána zahrada 
s odpočinkovými zónami ke společným aktivitám. 
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Aktivizace uživatelů pomocí výtvarných technik 
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VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020 
 
Rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2020 byl sestaven jako vyrovnaný.  
 
ROZBOR NÁKLADŮ DLE SKUTEČNÉHO ČERPÁNÍ 
 

 
 
Celkové náklady za rok 2020 činily 26 279 229,79 Kč. 
 
Spotřeba materiálu  - 1 545, 7 tis. Kč (5,9 % z celkových nákladů), z toho: 

• ochranné pracovní pomůcky (920,4 tis. Kč) – pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance v přímé 
péči, nákup roušek, respirátorů, jednorázových ochranných overalů a rukavic), 

• čistící prostředky (111,2 tis. Kč) – nákup drogerie, čistících a pracích prostředků, mycí a 
desinfekční prostředky, 

• tisk a odborná literatura (1,7 tis. Kč) – nákup knih (FKSP, vnitřní kontrola aj.), předplatné 
časopisu „Sociální služby“, 

• drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou do 2 999,99 Kč (281,2 tis. Kč) – obměna a 
doplnění stávajícího nevyhovujícího drobného majetku (kancelářský nábytek-židle, mobilní 
telefony pro pečovatelky terénní pečovatelské služby, podací razítko, skartovače, teploměry, 
chladnička pro personál odlehčovacích služeb, termo jídlonosiče, štítkovač, kalkulačka aj.), 

• kancelářské potřeby (75,2 tis. Kč) – nákup tonerů, kancelářského papíru aj. 

1545,7 54,4 20,7

4,5

2
1758,5

21976,8

54,6
862

Náklady r. 2020 (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu (ú. 501)

Spotřeba energie (ú. 502)

Opravy a udržování (ú. 511)

Cestovné (ú. 512)

Náklady na reprezentaci (ú. 513)

Ostatní služby (ú. 518)

Osobní náklady (ú. 521-527)

Daně a poplatky, ostatní náklady (ú. 538-549)

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (ú. 558)
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• ostatní provozní spotřební materiál (111,8 tis. Kč) – nákup materiálu na opravy, zhotovení 
klíčů, síta proti hmyzu, letáky, vybavení lékárniček, materiál na úklid (mopy), kanystry na 
desinfekci, povlečení, jídelní příbory, jídelní podnosy, materiál na zprovoznění PC sítě-kabely, 
switch, obaly na mobilní telefony, nabíjecí adaptéry, nákupní tašky pro pečovatelky, stojan a 
pouzdro na tablet aj., 

• věcné dary (44,2 tis. Kč) – dary pro uživatele odlehčovacích služeb (chodítka, inkontinenční 
pomůcky, křeslo do sprchy, sprchovací židle). 

 
 
Spotřeba energie  - 54,4 tis. Kč (0,2 % z celkových nákladů), z toho 

• náklady na spotřebu elektrické energie (54,4 tis. Kč) – spotřeba elektrické energie při 
poskytování pobytové odlehčovací služby, společných prostor a zázemí pro pečovatelskou 
terénní službu, kanceláře vedení. 

 
Opravy a udržování – 20,7 tis. Kč (0,08 % z celkových nákladů) 

• náklady na opravu žaluzií, seřízení oken a balkonových dveří, oprava myčky 
 
Cestovné – 4,5 tis. Kč (0,03 % z celkových nákladů) 

• náklady na cestovní náhrady zaměstnanců při pracovních cestách 
 
Náklady na reprezentaci – 2 tis. Kč (0,01 % z celkových nákladů) 
 
Ostatní služby – 1 758,5 tis. Kč (6,7 % z celkových nákladů), z toho 

• náklady na poštovné (3,7 tis. Kč) 

• náklady na bankovní výlohy (3,1 tis. Kč) 

• náklady na datové a hlasové služby (52 tis. Kč) 

• náklady za služby spojené s výpůjčkou prostor pro poskytování soc. služeb (528,8 tis. Kč) 

• náklady na softwarové služby používaných informačních systémů (176,8 tis. Kč) 

• náklady na poradenské a právní služby (35,2 tis. Kč) 

• náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců (16,5 tis. Kč) 

• náklady na služby spojené s dovozem stravy a rozvozem obědů (702,3 tis. Kč) 

• náklady na dopravu a vstupné na zájezdy pro seniory (54,2 tis. Kč) 

• náklady na jízdné – karty ODIS (110,8 tis. Kč) 

• náklady na služby spojené s internetem, úprava webových stránek (24 tis. Kč) 

• náklady na služby spojené s BOZP a PO (22,8 tis. Kč) 

• náklady na revize (6,9 tis. Kč) 

• náklady na ostatní služby (21,4 tis. Kč) – např. mytí oken, poplatek za členství v potravinové 
bance aj. 

 
Osobní náklady – 21 976,8 tis. Kč (83,6 % z celkových nákladů), z toho 

• mzdové náklady (15 973,6 tis. Kč) – náklady na platy zaměstnanců, náhrady, ostatní osobní 
náklady, odměny 

• zákonné sociální pojištění (5 250,2 tis. Kč) – sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance 
hrazené zaměstnavatelem 

• jiné sociální pojištění (46,9 tis. Kč) – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
(Kooperativa) 

• zákonné sociální náklady (706,1 tis. Kč) – náklady na stravné zaměstnanců, základní příděl do 
FKSP, náklady na lékařské prohlídky 
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Jiné daně a poplatky – 54,6 tis. Kč (0,2 % z celkových nákladů)  

• rozhlasové a televizní poplatky, pojištění bankovní karty, soudní poplatek, odvod za nesplnění 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 862 tis. Kč (3,3 % z celkových nákladů) 

• náklady na pořízení drobného majetku v pořizovací ceně do 40 tis. Kč na obnovu stávajícího 
nevyhovujícího a pořízení nového vybavení pro poskytované sociální služby, např. vybavení 
informačních technologií – počítače, tiskárny, notebook na základě vyhodnocení posouzení 
stávajícího vybavení odbornou firmou, pračka a sušička k praní prádla uživatelů odlehčovacích 
služeb, kancelářský nábytek – křesla, chladnička pro zaměstnance v přímé péči, plastová lavice 
u kanceláře sociální pracovnice, skartovačka, myčka nádobí do výdejny jídel, polohovací 
elektrické postele včetně matrací a nočních stolků pro uživatele odlehčovacích služeb. 

 
 

ROZBOR VÝNOSŮ DLE SKUTEČNÉHO ČERPÁNÍ 
 

 
 
Celkové výnosy za rok 2020 činily 26 279 229,79 Kč. 
 
Výnosy z prodeje služeb – 3 915,2 tis. Kč (14,9 % z celkových výnosů), z toho 

• výnosy za ubytování od uživatelů odlehčovacích služeb (643,3 tis. Kč) 

• výnosy za poskytované sociální služby od uživatelů odlehčovacích služeb (679,3 tis. Kč) 

• výnosy za poskytované sociální služby od uživatelů pečovatelské služby (2 592,6 tis. Kč) 
 
Ostatní výnosy z činnosti – 467,1 tis. Kč (1,8 % z celkových výnosů) 

• věcné dary, bezúplatné nabytí majetku (roušky, respirátory, desinfekce od Moravskoslezského 
kraje), výnosy od zdravotních pojišťoven za povinné testování zaměstnanců v souvislosti 
s epidemií COVID_19 za období listopad a prosinec 2020 

3915,2
467,1

21896,9

Výnosy r. 2020 (v tis. Kč)

Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)

Ostatní výnosy z činnosti (ú. 649)

Výnosy vybraných místních vládních institucí (ú. 672)
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Výnosy z transferů – příspěvky a dotace – 21 896,9 tis. Kč (83,3 % z celkových výnosů), z toho 

• příspěvek na provoz od zřizovatele ÚMOb Ostrava-Jih (16 603 tis. Kč) 
o pro rok 2020 byl organizaci schválen příspěvek na provoz ve výši 17 603 tis. Kč, 

v průběhu roku došlo k úpravě /snížení závazného ukazatele/ příspěvku na provoz 
pečovatelské služby o 1 000 tis. Kč na základě usnesení Rady městského obvodu 
Ostrava-Jih č. 3134/RMOb-JIH/1822/54 ze dne 27. 8. 2020 

• účelový příspěvek na spolufinancování nákladů na zájezdy pro seniory (32,8 tis. Kč) 
o účelovým příspěvkem na spolufinancování nákladů projektu „Poznávací zájezdy pro 

seniory“ byl organizaci zvýšen závazný ukazatel – příspěvek na provoz ve výši 50 tis. Kč 
na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2950/RMOb-JIH/1822/52 
ze dne 16. 7. 2020. Příspěvek byl čerpán ve výši 32,8 tis. Kč, z důvodu nepříznivého 
vývoje situace v souvislosti s epidemií COVID_19 byly realizovány pouze 4 
z plánovaných 5 zájezdů. Vratka nevyčerpaného příspěvku (17,2 tis. Kč) byla zaslána 
zřizovateli na základě finančního vypořádání dne 1. 12. 2020 

• dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu 
zdravého stárnutí v MSK pro rok 2020“ (32,9 tis. Kč) 

o dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Poznávací zájezdy pro seniory“ byla 
organizaci usnesením zastupitelstva MSK č. 15/1/1784 ze dne 5. 3. 2020 poskytnuta 
ve výši 50 tis. Kč na základě smlouvy č. 01015/2020/SOC. Dotace byla čerpána ve výši 
32,9 tis. Kč, z důvodu nepříznivého vývoje situace v souvislosti s epidemií COVID_19 
byly realizovány pouze 4 z plánovaných 5 zájezdů. Vratka nevyčerpané dotace (17,1 
tis. Kč) byla zaslána zřizovateli v souladu s ustanovením smlouvy o poskytnutí dotace 
na základě závěrečného vyúčtování dotace dne 1. 12. 2020 

• dotace z rozpočtu MSK (kapitoly 313 – MPSV) na podporu poskytování sociálních služeb vč. 
dofinancování (3 695 tis. Kč) 

o dotace z rozpočtu MSK v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2020“ financovaného z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, 
byla organizaci poskytnuta usnesením zastupitelstva MSK č. 15/1/1788 ze dne 5. 3. 
2020 poskytnuta ve výši 3 689 tis. Kč dle smlouvy č. 01333/2020/SOC 

o dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 01333/2020/SOC na základě zastupitelstva MSK č. 
17/2141 ze dne 3. 9. 2020 byla dotace navýšena na 3 732 tis. Kč. V souladu 
s podmínkami smlouvy, kdy poskytovatel neobdržel v uvedeném termínu finanční 
prostředky ze státního rozpočtu, byla dotace poskytnuta v konečné výši 3695 tis. Kč. 

o dotace byla vyčerpána v plné výši. Finanční vypořádání dotace bude předloženo 
poskytovateli v souladu se smlouvou 

• dotace MPSV na mimořádné ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19 – 
program podpory „C“ (1 151,7 tis. Kč) 

• dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 byla organizaci 
poskytnuta na základě rozhodnutí MSPV č.j. MPSV-2020/148496-221 ve výši 1 154,2 
Kč. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami rozhodnutí na úhradu odměn 
zaměstnanců organizace a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené 
zaměstnavatelem ve výši 1 151,7 tis. Kč, vratka dotace ve výši 2,5 tis. Kč bude 
předmětem finančního vypořádání 

 
 
 
 



 

23 
 

 

• dotace MPSV na úhradu zvýšených provozní nákladů v souvislosti s epidemií COVID_19 a 
kompenzaci zaměstnanců – program podpory „D“ (122,5 tis. Kč) 

• dotace ze státního rozpočtu na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci 
výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových 
opatření v sociálních službách, a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky 
v sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 byla organizaci 
poskytnuta na základě rozhodnutí MSPV č.j. MPSV-2020/183486-221 ve výši 122,5 tis. 
Kč. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami rozhodnutí v plné výši. 

• dotace MPSV na trvání zvýšených provozní nákladů v souvislosti s epidemií COVID_19 – 
program podpory „E“ (259 tis. Kč) 

• dotace ze státního rozpočtu na financování trvání zvýšených provozních výdajů a 
sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a 
krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 byla 
organizaci poskytnuta na základě rozhodnutí MSPV č.j. MPSV-2020/220490-221 ve 
výši 259 tis. Kč. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami rozhodnutí v plné výši. 

 
Výsledek hospodaření za rok 2020 = 0 
 
Příspěvková organizace bude nadále v roce 2021 hospodařit v maximálně úsporném režimu a přijímat 
opatření vedoucí k celkovému zefektivnění poskytovaných sociálních služeb.  
Hospodaření organizace bude směřovat k vyrovnanému hospodářskému výsledku tak, aby odpovídal 
kritériím vyrovnávací platby dle Smlouvy o závazku veřejné služby a platbě za jeho výkon uzavřené 
mezi organizací a Moravskoslezským krajem. 
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PŘEHLED O STAVU ZAMĚSTNANCŮ A PLATECH 
 
 
Při vzniku organizace od 1. 1. 2020 došlo k převodu pracovníků v sociálních službách, kteří do té doby 
poskytovali pečovatelskou a odlehčovací službu jako zaměstnanci odboru sociální péče Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. K tomuto datu přešlo do nově vzniklé organizace celkem 36 
zaměstnanců.  
Od 1. 1. 2020 byly nově vytvořeny pracovní pozice vedoucího sociálních služeb a účetní, které byly 
obsazeny přijatými zaměstnanci. 
Pracovní pozice sociálního pracovníka byla obsazena stávající pracovnicí v sociálních službách, která 
splňovala požadované kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
 
K 31. 12. 2020 činil fyzický stav zaměstnanců 41 osob v hlavním pracovním poměru. 
 

 
PRACOVNÍ POZICE 

 

 
POČET 

PRACOVNÍKŮ 

PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK 
PRO PEČOVATELSKOU 

SLUŽBU 

PŘEPOČTENÝ ÚVAZEK 
PRO ODLEHČOVACÍ 

SLUŽBY 

ŘEDITELKA 1 0,5 0,5 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 0,5 0,5 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 1 0,5 0,5 

ÚČETNÍ 1 0,5 0,5 

KOORDINÁTOR 3 3 0 
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 34 29 5 

 
V průběhu roku 2020 došlo k personálním změnám, a to z těchto důvodů: 

• čerpání mateřské (rodičovské) dovolené u 3 zaměstnankyň (pracovnice v sociálních 
službách 

• návrat po mateřské (rodičovské) dovolené 1 zaměstnankyně (pracovnice v sociálních 
službách) 

• ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby 4 zaměstnankyň (pracovnice 
v sociálních službách) 

• ukončení pracovního poměru dohodou na vlastní žádost 1 zaměstnankyně 
(koordinátor sociálních služeb) 

• vznik pracovního poměru – 5 zaměstnankyň (4 pracovnice v sociálních službách, 1 
koordinátor pečovatelské služby). 
 

Míru fluktuace není možno posoudit, jelikož v roce 2019 byla jediným zaměstnancem organizace 
ředitelka (jmenovaná Radou městského obvodu Ostrava-Jih od 1. 7. 2019). 
 
Pracovní neschopnost v rámci celé organizace za rok 2020 činila 7,26 %, celkem bylo pro nemoc 
zameškáno 1 089 kalendářních dnů. 
 
Průměrný plat v organizaci za rok 2020 činila 31 737,75 Kč. 
 
Průměrná platová třída v organizaci = 5,9 
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Rozbor nákladů na platy zaměstnanců (v tis. Kč) 
 

 
Popis položky 

 

 
Stav k 31. 12. 2020 

tarifní platy 9 316 

náhrady 2 061 

odměny 2 072 

příplatky za vedení 203 

osobní příplatky 1 050 

příplatky za soboty, neděle a svátky 507 

příplatky za přesčas 127 

ostatní příplatky (za dělenou směnu, zvláštní příplatky) 286 

PLATY CELKEM 15 622 

OON - DPČ 252 

OON - DPP 100 

OON CELKEM 352 

 
CELKEM PROSTŘEDKY NA PLATY A OON 
 

 
15 974 

 
 
V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 15 dohod mimo pracovní poměr, z toho 12 dohod o provedení práce 
a 3 dohody o pracovní činnosti. 
 
Dohody o pracovní činnosti byly uzavřeny na tyto práce: 

• mzdová účetní – zpracování mezd pro zaměstnance organizace (1) 

• pracovník pro zajištění rozvozu obědů (1) 

• pracovník úklidu (1) – po vyčerpání 300 hodin DPP 
 

Dohody o provedení práce byly uzavřeny za účelem: 

• zajištění úklidu v objektu organizace DPS Odborářská (1) 

• zajištění poskytování sociálních služeb v terénu – při nedostatku pracovníků v HPP z důvodu 
nemoci, čerpání dovolených apod. (2) 

• zajištění povinného testování zaměstnanců na COVID_19 zdravotnickým pracovníkem (1) 

• zajištění doprovodu účastníků zájezdů pořádaných organizací – hrazeno z dotace MSK a 
účelového příspěvku zřizovatele (3) 

• zajištění drobných oprav a údržby majetku organizace (1) 

• zajištění konzultačních služeb v pracovněprávních záležitostech (1) 

• zajištění konzultačních služeb v oblasti sociální (1) 

• zajištění rozvozu obědů při nedostatku personálu na HPP (2). 
 
 
 
 



 

26 
 

Pohledávky k 31. 12. 2020 
 
 

 
 
 
 
Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2020 činily celkem 6 203 265 Kč. 
 
Krátkodobé pohledávky z hlavní činnosti (za sociální služby) činily k 31. 12. 2020 celkem 349 362 Kč, 
z toho 6 pohledávek po lhůtě splatnosti ve výši 3 161 Kč. 
 
Jedná se o pohledávky za poskytnuté sociální služby uživatelům, z toho: 

• do 30 dnů (4 pohledávky celkem za 2 119 Kč) – důvodem neuhrazení byla hospitalizace, řešeno 
sociální pracovnicí dle metodického pokynu k vymáhání pohledávek v organizaci, 

• do 90 dnů (1 pohledávka ve výši 572 Kč) – důvodem vzniku bylo úmrtí uživatele, řešeno v rámci 
dědického řízení, 

• do 360 dnů (1 pohledávka ve výši 470 Kč) – neuhrazeno z důvodu nesouhlasu s vyúčtováním, 
vymáhání pohledávky je řešeno soudním řízením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,97%

9,14%

5,63% 0,26%

dohadné účty aktivní

krátkodobé poskytnuté zálohy

pohledávky z hlavní činnosti (za sociální služby)

jiné (náklady příštích období, pohl. za zaměstnanci)
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Závazky k 31. 12. 2020 
 

 

 

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2020 činily celkem 8 452 255,76 Kč. 

Krátkodobé závazky dle členění: 
 

• dodavatelé (zálohy na energie a služby spojené s výpůjčkou) ve výši 567 216,01 Kč 

• zaměstnanci (mzdy zaměstnanců vč. DPP a DPČ za 12/2020) ve výši 980 136 Kč 

• sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (za 12/2020) ve výši 561 022 Kč 

• dohadné účty pasivní ve výši 896 630,75 Kč 

• ostatní (daň z příjmu za 12/2020, srážky z mezd, výdaje příštích období) ve výši 216 564 Kč 

• krátkodobé přijaté zálohy na transfery (nevyúčtované dotace z r. 2020) ve výši 5 230 687 Kč. 
 

 

 

 

 

 

 

6,71%

11,60%
6,64%

2,56%

10,61%61,88%

dodavatelé

zaměstnanci

sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

ostatní (jiné závazky vůči zam., ostatní daně a poplatky)

dohadné účty pasivní

krátkodobé přijaté zálohy na transfery
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Tvorba a použití peněžních fondů 
           v tis. Kč 

 
Název fondu 

 
Stav k 1.1.2020 

 
Tvorba fondu 

 
Čerpání fondu 

Stav fondu 
k 31.12.2020 

Fond odměn 0 800 0 800 

FKSP 5,4 301 92 214,4 

Rezervní fond ze 
zlepšeného VH 

0 210 0 210 

Rezervní fond 
z ostatních titulů 

0 8 0 8 

Fond investiční 0 0 0 0 

 
Fond odměn byl v roce 2020 tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření z roku 2019, v roce 2020 
nebyl čerpán. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb v roce 2020 tvořen základním přídělem z platů zaměstnanců 
organizace ve výši 301 013,90 Kč.  
FKSP byl v roce 2020 čerpán ve výši 92 000 Kč v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, v platném 
znění, na tyto účely: 

• finanční dary při příležitosti životních jubileí zaměstnanců (16 000 Kč), 

• poukazy EDENRED multi pro zaměstnance (76 000 Kč). 
 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření byl tvořen ze zlepšeného VH z roku 2019 ve výši 
209 976,78 Kč, v roce 2020 nebyl čerpán. 
 
Rezervní fond z ostatních titulů byl v roce 2020 tvořen z finančních darů ve výši 8 000 Kč, v roce 2020 
nebyl čerpán. 
 
Fond investiční v roce 2020 nebyl tvořen ani čerpán. 
 

Přehled akcí pořádaných organizací 
 

• zapojení uživatelů odlehčovacích služeb do jarního a podzimního kola soutěže „Křížovkářská 
liga“ pořádané spolkem „Počteníčko“ 

• zapojení uživatelů odlehčovacích služeb do projektu „Mezičasy“ realizovaného spolkem 
„Počteníčko“ – videopozdravy, dopisy a pohledy od studentů ostravských škol 

• aktivní spoluúčast na realizaci akce „Sraz historických vozidel“ – orientační závod pořádaný 
Tatra clubem Ostrava 

• realizace 4 zájezdů pro seniory městského obvodu Ostrava-Jih financovaných z dotace MSK 
v rámci „Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK pro rok 2020“ a účelového příspěvku 
zřizovatele 

o FLORA Olomouc 
o Kroměříž a Květná zahrada 
o Hradec nad Moravicí a Arboretum Nový Dvůr 
o Lázně Luhačovice 
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• zapojení uživatelů odlehčovacích služeb do projektu „Sdílená radost“ ve spolupráci s MŠ 
Paprsek 

• distribuce roušek obyvatelům DPS Odborářská a Horymírova v 1. vlně epidemie COVID_19. 
 
 

Přehled a výše významných oprav a údržby nad 100 tis. Kč 
V roce 2020 nebyly v organizaci realizovány opravy a údržba majetku nad 100 tis. Kč. 
 

Přehled a výše škodních událostí 
V roce 2020 nenastala v organizaci žádná škodní událost. 
 

Přehled o kontrolách vykonaných v organizaci v roce 2020 
• veřejnosprávní kontrola zřizovatele (červen 2020) provedena kontrolní skupinou odboru 

sociální péče zaměřená na kontrolu hospodárného a oprávněného vynakládání finančních 
prostředků, hospodaření s majetkem a vnitřní kontrolní systém za období od 1. 1. 2020 do 31. 
5. 2020 
Kontrolou nebyly shledány nedostatky. 

• veřejnosprávní kontrola zřizovatele (říjen 2020) provedena kontrolní skupinou odboru financí 
a rozpočtu, oddělením kontroly, zaměřená na kontrolu hospodárného a oprávněného 
vynakládání finančních prostředků, hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního 
systému v příspěvkové organizaci za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 
Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, navržena doporučení k jejich odstranění. 
Doporučení a upozornění byla přijata, nedostatky byly odstraněny. 
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