
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Habrovany čp. 1 , 683 01 Rousínov

                                 V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A

                                   za rok 2013

Habrovany  5.3.2014                                                  ing. Marcel Funderák – ředitel p.o.

                                       



                                          -2-

Obsah výroční zprávy:

        I.        Základní údaje

II. Provozní  informace

III. Organizační členění

IV. Personální zajištění 

V. Ekonomické údaje

VI. Dary

VII. Kontrolní činnost 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

IX. Členství ve společnostech a organizacích

           

                   



                                                                       -3-

I.  Základní údaje:   

Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Habrovany čp. 1, 683 01 Rousínov

IČ   70921245
Zapsána v  OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 270 

Telefon-ústředna                        517305111
                      
e-mail                                         mfunderak@habrovanskyzamek.cz

www.habrovanskyzamek.cz

Statutární zástupce-ředitel                                         ing. Marcel Funderák       
                                                                                                           
Vedoucí sociálního úseku                                           Mgr. Pavla Haumerová

Vedoucí úseku  zdravotní péče                                  Mgr. Lenka Wasserburgerová

Vedoucí úseku přímé obslužné péče                          Bc. Petr Seidl

Vedoucí provozního úseku                                         ing. Václav Hruška

Vedoucí ekonomického úseku                                   Olga Kopecká

Zřizovatel:   Jihomoravský kraj
                      Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

     Příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 Zákona č. 108/2006 Sb., v platném 
znění, zařízením sociálních služeb a poskytuje  od 1.1.2012 dvě sociální služby:

- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- domovy pro seniory
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II.   Provozní informace:

       Habrovanský zámek poskytuje dvě sociální služby s celoročním pobytem:

- domovy  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  –  kapacita  35  uživatelů,  cílovou 
skupinou jsou osoby starší 18 let se zdravotním a tělesným postižením

- domovy pro seniory – kapacita 35 uživatelů, cílovou skupinou jsou senioři starší 60 let 
se zdravotním postižením.

       Obě služby jsou poskytovány v jedné hlavní budově, konkrétně budova  zámku a v 
přilehlých prostorách, v nichž jsou pro uživatele zajištěny zejména volnočasové aktivity  a 
provozní činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. 
      Uživatelé  jsou  ubytováni  v jednolůžkových  až  třílůžkových  pokojích.  Všechny tyto 
pokoje  jsou  vybaveny  centrálním  rozvodem  videa  a  televizním  signálem,  nábytkem, 
umyvadly, ledničkami a dorozumívacím zařízením,na pokojích je  zavedena i telefonní linka a 
připojení  na  internet  ke  svému osobnímu  počítači.  Televizory  jsou  vybaveny  pokoje  pro 
uživatele trvale upoutané na lůžko, ostatní využívají televizory v rámci fakultativních služeb. 
K některým pokojům patří i vlastní koupelna se sociálním zařízením.
       Strava se uživatelům připravuje ve vlastním stravovacím provozu a je pro všechny 
zajištěna možnost odběru celodenní stravy,  která odpovídá věku, zásadám racionální výživy a 
individuálním potřebám. Uživatelé mají možnost výběru stravy, tzn. snídaně, oběd, večeře a 
dvě vedlejší jídla. Podle zdravotního stavu je poskytována po dohodě s praktickou lékařkou 
strava dietní a to buď diabetická nebo strava šetřící.  Uživatelé mají možnost odebírat  tzv. 
odlehčenou stravu, převážně zeleninové saláty, které jsou podávány jako hlavní jídlo. 
         V  zařízení je poskytována ošetřovatelská, zdravotní, rehabilitační a stomatologická 
péče. Zdravotní péči zabezpečuje ambulantně privátní lékařka v ústavní ordinaci, k odborným 
lékařům jsou uživatelé převáženi  sanitními vozy. 
Stomatologickou péči zajišťuje lékař jak v ordinaci přímo v zařízení, tak i ve své soukromé 
ordinaci, kam  jsou uživatelé v naléhavých případech převáženi.
       Rehabilitaci provádí  2 fyzioterapeuté, převážně se jedná o   masáže, magnetoterapie, 
motomed, ultrazvuk, laser, diadynamic, individuální i skupinové cvičení apod.
         Uživatelům sociální služby se z pohledu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
především věnují sociální pracovnice, pracovnice v přímé ošetřovatelské péči a  aktivizační 
pracovníci, jejichž činnost spočívá v přímém kontaktu s uživateli. Dále pomáhají uživatelům 
s vyřizováním osobních záležitostí,  nákupy, vedou předepsanou evidenci financí a cenných 
věcí  a   řeší  osobní  problémy  uživatelů.   Sestavují  individuální  plány  rozvoje  osobnosti 
uživatelů, přičemž se přihlíží k jejich individuálním potřebám.
Organizování  a  poskytování  aktivizačních  a   sociálně-terapeutických  činností  zajišťují 
odborní  pracovníci  a  vedou  uživatele  k soběstačnosti,  seberealizaci  a  k  volnočasovým 
aktivitám.
          Úklid, praní i žehlení ložního a osobního prádla uživatelů je v zařízení zajišťováno 
vlastní činností. Opravy veškerého prádla a značení osobního prádla provádí švadlena, taktéž 
v režimu hlavní činnosti.
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III.  Organizační členění:

Vnitřní členění organizace tvoří následující úseky:
• úsek sociální
• úsek zdravotní péče
• úsek přímé obslužné péče
• úsek provozní, který se dále člení na oddělení
• úsek ekonomický  

                                                                   
Pro každý jednotlivý úsek je ředitelem jmenován vedoucí, který odpovídá za organizaci práce 
a činnost ve svěřené oblasti a  taktéž stanovuje v rozsahu své působnosti konkrétní úkoly a 
opaření k jejich zajištění.

IV. Personální zajištění  - stav k     31.12.2013:     
    
 - kategorie zaměstnanců, zajišťujících provoz celého zařízení, počty, délka praxe v oboru
 - stanovený plán pracovníků pro rok 2013 činí  59,5 přepočtených a  60 fyzických osob  

   
 

         
Kategorie zaměstnanců

Délka praxe
do 15 let
(počet
zaměstnanců)

délka praxe
od 15-30 let
(počet
zaměstnanců)

délka praxe
nad 30 let
(počet
zaměstnanců)

    Celkem
(zaměstnanci
dle kategorií)

Vedoucí  úseku  zdravotní  péče
Všeobecná sestra
Fyzioterapeut
Vedoucí úseku přímé obslužné péče
Pracovník sociální péče-přímá obsl.péče
Pracovník sociální péče-instruktor
Pracovník sociální péče-aktivizace
Pracovník v sociálních službách
Sociální pracovník
THP
Kuchař
Uklizečka
Pradlena
Švadlena,skladnice
Skladnice
Údržbář  

1

8
1
1
1
1

2

1
3

          1
          1
          14

2

4
2
3
2

          1

1

2
1
3

1
1
2

1
4
2

          1
22
1
3
1
1
6
5
6
2
1

          1
          3

Celkem zaměstnanci 15 34           11 60
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 V. Ekonomické údaje:

• údaje z rozvahy:

 
  

          
 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2013 činil 0 Kč.  

• údaje o pohybu uživatelů, obložnost a průměrný věk za rok 2013:

(pozn. DOZP -  domov pro osoby se zdravotním postižením
                  DS - domov pro seniory)

 

Přehled DOZP DS Celkem

kapacita zařízení
stav uživatelů k 31.12.2012
počet nástupů
počet úmrtí
počet odchodů do jiného zařízení-domů
obložnost v %
průměrný věk uživatelů 

35
35
5
0
5

100,-
49,9

35
35
0
0
0

100,-
67,4

70
70
5
0
5

100,-
--

 
stav uživatelů k 31.12.2013          35 35 70

      

• úroveň poskytovaných služeb – kapacita pokojů

Počet lůžek
    Počet
   pokojů

Jednolůžkové
dvoulůžkové
třílůžkové

      11
      22
       5

Celkem       38

Údaje z rozvahy k 31.12.2013      v tis. Kč
Aktiva celkem 81 183

Z toho

Stálá aktiva 
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva

                                76 274
497
227

4 108
77

Pasiva celkem 81 183

Z toho

Vlastní kapitál
Fondy účetní jednotky
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje 

76 994
1 892

3
2 294
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• přehled o úhradách za bydlení  za rok 2013:
                       (všechny údaje uváděny na osobu a den)

Druh pokoje Úhrada v Kč

Jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
Jednolůžkový pokoj se spol. soc. zařízením pro 2 pokoje
Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení

Dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením      
Dvoulůžkový pokoj se spol. soc. zařízením pro 2 pokoje
Dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení

Třílůžkový pokoj bez sociálního zařízení

164,-
159,-
149,-

141,-
136,-
116,-

111,-
                        

                                    
• přehled o celkové denní úhradě za poskytnutí stravy včetně provozních 

nákladů za rok 2013:
(všechny údaje uváděny na osobu a den)

              údaje v Kč

 Strava
              
                 Stravovací jednotka

Normální     Dietní Diabetická 
snídaně
svačina dopolední
oběd
svačina odpolední
večeře
II.večeře 

11,30
4,80
29,90
4,80
19,20

0

11,60
5,--

30,70
5,--

19,70
0

12,20
6,20
30,90
6,20
18,60
5,90

celkem stravovací jednotka 70,-- 72,-- 80,--

režijní náklady       50,-      50,-      50,-

celkem úhrada za stravu 
včetně režie 120,-- 122,-- 130,--
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• přehled o nákladech a úhradách  za lůžko a stravu dle platné vyhlášky a 
vnitřních směrnic organizace

• stanovené náklady a úhrady jsou ve stejné výši pro obě poskytované sociální  
služby

                                                                                                                  údaje v Kč 

 P Ř E H L E D Náklad na 
potraviny
(jedná se o 
náklad při 
normální 
stravě)

Režijní 
náklady

Náklad za 
ubytování

Celková úhrada za 
uživatele a den

Celková úhrada za 
uživatele a měsíc

1 lůžkový pokoj s vlastním soc. zař.      70,-      50,-    164,-       284,-       8 520,-

1 lůžkový pokoj  se spol. soc. zař.      70,-      50,-     159,-       279,-       8 370,-

1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení      70,-      50,-     149,-       269,-       8 070,-

2 lůžkový pokoj  s vlastním soc. zař.     70,-       50,-      141,-        261,-       7 830,-  

2 lůžkový pokoj se spol. soc. zař.
 
    70,-       50,-      136,-        256,-       7 680,-

2 lůžkový pokoj bez soc. zařízeni     70,-       50,-      116,-        236,-      7 080,-

3 lůžkový pokoj bez sociálních zařízení     70,-       50,-      111,-        231,-
 
     6 930,-

• průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt ve sledovaném období
- domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)        12,5 uživatelů
- domov pro seniory (DS)                                                       5,-  uživatelů

• průměrná měsíční výše rozdílu  mezi plnými a sníženými úhradami činila 
-domov pro osoby se zdravotním postižením                        10 617,- Kč 
-domov pro seniory                                                                  2 842,- Kč

přehled o počtu uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti:
                                                             (jedná se o údaj k 31.12.2013)

Stupeň závislosti   DOZP
 
        DS

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
nepobírá žádný příspěvek na péči

        3
       10
       14
       7
       1

3
6
18
5
3

celkem        35 35
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• nákladovost na lůžko za poskytovanou sociální službu za období roku 2013:

- domovy pro osoby se zdravotním postižením

- roční náklad na 1 uživatele za poskytovanou službu  činí     387 744,- Kč
                        - měsíční náklad na 1 uživatele za poskytovanou službu činí    32 312,- Kč

                         -domovy pro seniory
                      
                         - roční náklad na 1 uživatele za poskytovanou službu činí      386 640,- Kč
                         - měsíční náklad na 1 uživatele za poskytovanou službu činí    32 220,- Kč.

• rozpis přijatých dotací MPSV, příspěvků na provoz od zřizovatele, tržby od ZP
za období roku 2013:

                                                                                                                                                  v Kč

Dotace MPSV, příspěvek na provoz JMK  DOZP      DS celkem

Dotace MPSV    
                           
Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK účelově určený

Příspěvek na provoz bez účelového určení

5 753 000,-
    
   120 000,- 

2 288 000,-

 4 360 000,- 

    120 000,-

  2 289 000,-

10 113 000,-

    240 000,-

  4 577 000,-

Tržby od zdravotních pojišťoven    136 539,-     147 952,-     284 491,-

Tržby za fakultativní služby      47 101,-       24 466,-        71 567,-

• informace o investičních akcích v příslušném roce prováděných a ukončených
- v průběhu roku 2013 nebyla žádná investiční akce prováděna

• doplňková činnost:

- doplňková činnost je provozována na základě živnostenského 
oprávnění, v souladu se zřizovací listinou, konkrétně se jedná o činnost 
hostinskou:

- vaření  stravy pro cizí strávníky
- poskytování ubytování ve dvou hostinských pokojích  pro návštěvy a 

rodinné příslušníky uživatelů 
- hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok.2013 činil před  

zdaněním  zisk ve výši   3 132,93 Kč.
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VI. Dary:  

Dary jsou přijímány na základě darovací smlouvy.
Peněžní dary jsou vedeny v účetnictví organizace jako součást rezervního fondu na 
samostatném analytickém účtu.
Věcné dary jsou přijímány po předchozím souhlasu zřizovatele s přijetím daru, je o 
nich účtováno dle ČÚS a v souladu s metodickým pokynem zřizovatele.

   
V roce 2013 byly naší organizaci poskytnuty následující dary:

peněžní dary     - peněžní dar účelově neurčený ve výši 7 000,- Kč od Zemědělského 
                            družstva Rataje

   - peněžní dar účelově neurčený  ve výši 5 000,- Kč od Pekařství Makovec,   
      s.r.o. Velatice

    - peněžní dar účelově neurčený ve výši 20 000,- Kč od p. Richarda Záhory,
      SET Velešovice

    - peněžní dar účelově neurčený ve výši 16 000,- Kč od p. Romana Tenglera,
                              Třinec

vědné dary         - věcný dar v hodnotě 2 874,20 Kč – zdravotnický materiál od firmy Martec
                             Medical, a.s., Prostějov 
                             

       VII.    Kontrolní činnost:

• informace o výsledku přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

                       Z výsledků řídících kontrol prováděných v souladu s vyhl.č. 416/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a  interní směrnicí o finanční 
kontrole je zřejmé, že poskytují spolehlivé provozní a finanční informace tak, aby veškeré 
prováděné operace byly v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a schválenými normami.
         Cílem aplikací tohoto systému v praxi je dosažení maximálních efektů při nakládání 
s veřejnými prostředky.
         V organizaci jsou definována a stanovena rizika, jejich řízení a práce s nimi, včetně 
určení míry a významnosti rizik a stanovení odpovědnosti.
         Při  identifikaci  rizik  jde  o jejich  rozpoznání,  popis  a  definování.  K tomu slouží 
sledování a kontrola činností  prováděných jednotlivými vedoucími pracovníky příslušných 
úseků v organizaci včetně ředitele a porovnání souladu prováděných činností se stanovenými 
směrnicemi, postupy, zavedenou praxí apod.
         Při prováděných kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, což dokládá, že 
vnitřní kontrolní systém je přiměřený a dostatečně účinný.
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• informace o výsledcích kontrol prováděných externími orgány

                       V průběhu sledovaného období byly 2 x provedeny kontroly KHS JMK, 
územní pracoviště Vyškov, na rozbor vody ze studničního zdroje, který slouží ke komerčním 
účelům, bez závad.
                       Dále byla 8.4. a 31.10. 2013 provedena opět KHS kontrola stravovacího 
provozu včetně funkčnosti systému HACCP, nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady.
                       Další kontrola byla provedena se zaměřením na účinnost sterilizátorů a 
dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, dále se zaměřením na ochranu veřejného 
zdraví, bez závad.
                      Dne 11.3.2013 byla provedena veřejnoprávní kontrola odborem sociálních věcí  
JMK se zaměřením na sociální oblast, na základě zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl.č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Při  kontrole  byly  zjištěny  drobné  nedostatky,  přičemž  byla  ředitelem  v termínu  podána 
písemná  zpráva  na  odbor  sociálních  věcí  o  odstranění  zjištěných  nedostatků  a  přijatých 
nápravných opatření.
                      Dále byla ve dnech 20.-21.3. a 25.3.2013 provedena veřejnosprávní kontrola  
odborem kontrolním a právním, se zaměřením na dodržování právních předpisů  a řídících 
aktů  vydaných  JMK  při  hospodaření  s veřejnými  prostředky,  ověření  funkce  a  účinnosti 
vnitřního kontrolního systému, kontrola účetních záznamů, soulad účetních operací, atd.
Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky a organizace předložila v řádném termínu zprávu o 
plnění opatření přijatých k nápravě.
                     V době od 30.9.-18.10.2013 byla provedena kontrola Ministerstvem financí, 
v rámci  přezkoumání  hospodaření  příspěvkové organizace  Jihomoravského kraje.  Kontrola 
byla  provedena  v oblasti  hospodaření  s majetkem,  který  jí  zřizovatel  svěřil,  dále  v oblasti 
dotací MPSV a dotačního řízení, hospodárného nakládání s veřejnoprávními prostředky, atd.
Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny.

VIII.    Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků:
            

• popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků

                       inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2013  v souladu s vyhl. č. 
270/2010 Sb. o inventarizaci  majetku a závazků a zákonem o účetnictví  č.  563/1991 Sb., 
v platném znění a na základě příkazu ředitele č. 2/2013, kde byl stanoven  plán inventarizací a 
zároveň stanovena hlavní inventarizační komise včetně vyhotovení inventurních soupisů pro 
fyzické i dokladové inventury.
Před inventarizací byly sestaveny a poučeny dílčí inventarizační komise

• vyčíslení inventarizační rozdílů

                        inventarizační  rozdíly nebyly zjištěny.
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IX.  Členství ve společnostech a organizacích, tuzemská spolupráce:

    V roce  2013  se  uživatelé  Habrovanského  zámku   aktivně  začleňovali  do  různých 
společenských i sportovních organizací.

    V roce  2007  vznikla  pod  záštitou  výboru  obyvatel  nezisková  organizace,  která  nese 
neformální název „Vozíčkáři ze zámku“.
Spolupodílí se na kulturních akcích, které se konají v zařízení, přispívá finančně na provoz 
canisterapie nebo organizuje výlety, např. ZOO Jihlava, zámek Lysice, zahradnictví Šebrov, 
dále i výlet do Vídně apod. Členy občanského sdružení jsou téměř všichni uživatelé zařízení.
      
      V roce 2013 se někteří  klienti  účastnili  také akce pod názvem „Den s handicapem“ 
v Českém  Krumlově,  kde  navštívili  mimo  jiné  i  grafitové  doly,  hrad  i  zámek  a  také 
historickou část města.

      V budově  zařízení  sídlí  šachový  oddíl  tělesně  postižených,  který  sdružuje  tělesně 
postižené šachisty z Jižní Moravy. Oddíl  má dvě družstva hrající  okresní přebor. Šachový 
oddíl je několikanásobným pořadatelem šachového Mistrovství České republiky. Zastřešující 
organizací šachového oddílu je Český svaz tělesně postižených šachistů. Vedoucím tohoto 
šachového oddílu je p. Zdeněk Baldík. V roce 2013 byl šachový oddíl pořadatelem několika 
klání, např. v Hodoníně u Kunštátu.  Družstvo A skončilo na třetím  místě  a družstvo B na 
místě šestém.

      Naši uživatelé se rovněž zúčastňují i soutěží v BOCCI. Pan Martin Fajkus se pravidelně 
účastní domácích soutěží, ve kterých má skvělé výsledky.
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