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Í) Zá,kliadní údaje o organlzaci

Název: Domov Iváň, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Rataje nad Sázavou - Iváň 175

IČ : 48677 101

Ředitelika: MUDr. Josef l)omas

www stránky: www.domov-ivan.cz

Číslo o.g*izace (dle SK): 1712

oblast činnosti

Příspěvková organizace je pověřena kzávazku poskýovrání sluŽby obecného

hospodářského zájmtl,kterou je činnost nebo soubor činností podle zékona č. 108/ 2006 Sb., o

sociálních službách' ve znéní pozdějších předpisů, vrozsahu - celoroění pobyová služba -
domov pro osoby se zdravotním postiŽením a sluŽba podporovaného bydlení).

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.
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2) Personální údaje k zajištění činnosti Po k 31'.12.2016

F'vzicloý nočet zaměstnanců
Fyzický poěet zaměstnanců organizace celkem 35

Ztobo:
kmenových zaměstnancŮ 35

- externíchzaměstnanou 0

(uveďte fuzicky počet lcrnenových a externích zaměstnanců organizace)

Pracovněprávní vztah Počet
oracovníků

Pracovní poměr - plný ixazek 35

Pracovní poměr _ zkrácený inazek 0

DPP 0

DPC 0

(uved'te fuziclry počet lcrnenoých a externích zaměstnanců organizace v rozdělení dle
pr ac owtěpr ávního vzt ahu)

Přepočtený počet zaměstnanců
k31.L2.20r.6

34,41

(uvedte skutečný přepočteý počet kmenových zaměstnanců organizace k 31'12.2a]6 v zaokrouhlení
na dvě desetinná místa, v případě zuýšení/snížení přepočteného počtu zaměstnanců oproti upravenému

plónu, zdůvodněte)

Průměrná měsíční mzda v Kě 2015 2016
Vývojovy ukazatel
oar,612015*100)70

CELKEM 24 300 25 523 105'0 7o
(weďte průměrnou měsíční mzdu za rok 20] 5 a 2016 v Kč včetně v1,vojového ukazatele v %o)

Komentář k vykazované pruměrné mzdě za rok 20i6:

Zýšení průměmé mzdy zdůvodů naÍízeni vlády vplatném zněni, kteým se mění nařízení vlády č.

56412016 o naqýšení mezd pracovníků
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3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 20Í6

VÝsledek hospodaření k 3L.12. 2016

Výsledek hospodaření po
zdanění v Kč 2015 24ffi

Náklady celkem 21 380 366 2L 543 768

Výnosy celkem 21 384 865 21 545 450

*zisk{-ztráta
+4 499 +l 682

(do tabullq wed'te celklvé náklady, cellrové ýnosy aýsledek hospodaření po zdanění za období
2015 a 20l6v Kč)

Komentář k v'vkázanému v.Ýsledku hospodďení za rok 2016:

Výsledek hospodaření skončil nepatrným přebytkem, tento přebýek bude použit k posílení rezervního

fondu organizace.

Vyhodnocení schválenÝch závaznÝch ukazatelů za rok 201'6

Stanovené záv azné ukaz atele :

Závazný ukazatel

Schválená
hodnota
v RKv

Kč

Hodnota
po

změnách
schválená
RKvKč

Skutečnost
na konci
roku v Kč

Plnění
I%t

2 J 4:3/2*100

Provozní ořísoěvek celkem 413 600 2 373 610 2 373 610 100

objem prostředků namzdy (limit) 14 190 000 14 333 390 14291 r83 99

obiem finančních orostředků na odoisv maietku 320 000 320 000 320 000 100

(do tabulky doplňte stanovené zóvazné ukazatele v roce 2016 a jejich ýši v Kč včetně plnění v %o)
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Komentář k plnění schválených zásazných ukazatelů v roce 201ó:

Závazné ukazatele roku 20l6 byl}'dodržen}' a žádný z ukazatelů nebyl překročen

Provozní příspěvek od ďizovatele
organizace obdrŽela dofinancoviání nazé/r.ladé usnesení Rady SK.

Mzdové prostředky
Naqýšení mzdoých prostředku a částečného dofinancovátni z prostředku zÍizovatele z důvodu změny

zqýšení pruměrné mzdy z důvodů nařizení vlády v platném zněni, kter1ým se mění naŤizení vlády č.

564/2016 o navýšení mezd pracovníků a to jak přímé péče, tak registrovaných zdravotních sester

Odpisy majetku

lJkazatel byl dodržen ve stanovené \^ýši

Účelové neinvestiční a investiění dotace

a) Neinvestiční dotace

(do tabulky wed'te výši obdržených neinvestičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu,

včetně čerpání k 3I.12.2016 v Kč' mimo neinvestičního příspěvku zřizovatele)

Neinvestiční dotace nebyla čerpána.

b) Investiční dotace

(do tabullry uvedIe ýši obdržených investičních dotací dle jednotliých poskytovatelů a účelu, včetně

čerpání k 3].I2.20I6 v Kč, mimo investičního příspěvku zřizovatele)

Poskytovatel Úěel dotace Výše dotacev Kč Čerpáno v Kč

0
0
0

Celkem

Poskytovatel Účel dotace Výše dotace v Kč Čerpáno v Kč

0
0
0

Celkem

Investiční dotace nebyla ěerpána.
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Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k3l.12.2016z

lnvestiční příspěvek zřwov ate|e

Účel pffspěvku Výše příspěvku v
Kč

Cerpáno v
Kč

Císlo a datum
usnesení RK

0

0

0

0

0

Celkem
(do tabulky wedIe ýši obdrženého investičního příspěvku zřizovatele na jednotlivé investiční akce,

včetně čerpartí k 3l.l2.2016)

Investiční příspěvek ňizov ate|e nebyl čerpán.
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Fond investic

Celkové čerpání Fondu investic

(do tabullry medte celkové čerpání Fondu investic k 31.12.2015 a k 3 ].12.20]6 včetně rozdílu v Kč)

Fond investic nebyl čerpán.

(do tabulky uved'te jednotlivé investiční akce realizované v pruběhu roku 2016 finartcované
z prostředků Fondu investic Po v Kč)

Položkové čerprání fondu investic nebylo čerpiíno.

Pohledávky a závazkv

a) Pohledávky

Pohledávky
90 - 180 dnů po

solatnosti
Nad 180 dnů po

solatnosti
odběratelé 0 0
ilne . 0 0

Pohledávkv celkem v Kč 0 0
(do tabulky wedte kumulovanou částkou pohledavky za adběrateli nebo pohledárky z jinych titulů
z hlavní činnosti v Kč)

Komentář k pohledávkám:

orgarizace nemá žádné pohledávky za odběrateli v této době splatnosti.

Pohledávky vymáhané soudně: Oo-Kč

(uved'te soudně vymóhané pohledavfu, v případě velkého množství soudně vymáhaných pohledavek
nevypisujte jednotlívě a doložte přiloženým semamem)

období 2015 2016 RozdíI

Cástka v Kč 0 0 0

Položkové čerpání Fondu investic

Nrízev investiční akce čerpánív Kč či*lo a datum usnesení RK
0

0

0

Celkem
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Pohledávlry prominuté: 0'- Kč

(uveďte prominuté pohledavlcy, v případě velkého množství prominuých pohledavek nevypisujte
jednotlivě a doložte přiloženým semamem)

Pohledávlry odepsané: 0'_ Kč

(wedte odepsané pohledavky, v případě velkého množství odepsaných pohledavek nel.ypisujte
jednotlivě a doložte přiloženým seznamem)

b) Závazlry

Závaz|ry Nad 30 dnů po splatnosti

dodavatelé 0

llne . 0

Závazlg celkem v Kč 0
(do tabulky uvedte kumulovanou častktlu zavazky po splatnosti k dodavatelům nebo zavazlry z jiných
titulů v Kč)

Závazky za dodavateli za dodané zboží, služby a potraviny - přelom rokl2016l20l7, mzdy

zaměstnanců, daně z odvodů a mezd a soc' zabezpečení vše do splatnosti 30 dní'

Bankovní úvěry a půičkv

(doplňte v případě, že organizace mó nějaky úněr/půjčku schvólenou zřizovatelem, v jiném případě
prošIcrtněte)

organizace nemážádný bankovní úvěr nebo půjčku.

Leasing

(doplňte v případě, že organizace má uzavřenu leasingovou smlouvu schválenou zřizovatelem, v jiném
případě prošlcrtněte)

O r ganizac e nemá žádný leas in g.

4) Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu fiedná se o veřejné ?aká?]q malého rozsahu II. a III.
kategorie dle čl. 2.1l Směrnice ě. 148 o zadávéni veřejných zakéuek příspěvkoými organizacemi SK)
realizovaných v roce 2016 uvedte v Příloze č. Ie) Zprávy o hospodaření a ěinnosti Po.
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Komentář k veřej ným zakázkám:

Organizace neměla žádnou veřejnou zakáuku malého rozsahu dle směrnice ě. 148.

5) Výsledlry kontrol
Vněiší kontrolv

(weďte celkový počet vnějších kontrol a stručně okomentujte jednotlivé kontrolované oblasti s
důrazem na podrobný komentář ke kontrolám, u heých byly zjištěny nedostatky a uved'te, jakym

způsobem byla provedena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, doplňte tabulku)

Název
kontrolního

orgánu

Zaměření
kontroly

Kontrolované
období

Datum
vykonání
kontroly

Zjištěné
nedostatky

(ano/ne)

Nápravné opatření
k odstranění
zjištěných
nedostatků

(splněno/nesplněno)

ČSSZ'
pracoviště

Kutná Hora

Mzdové
odvody,
ELDP,
daňové

odvody,
zúčtování se
zdrav.
pojišťovnami

|lz0l5 až

112016

29.2.2416 Bezzávad

KHS

pracoviště
Kutrá Hora

Rozbor
vzorků vody

15.3.2016

11.7.2016

7.tL.2016

Bezzávad

Finanční úřad

pracoviště

Kutná Hora

Daňová
kontrola-
poslqytnutá

dotace

z resortu

MPSV

2009-2013 r6.5.2016 Bezzávad

KHS
pracoviště
Kutná Hora

Stravovací
provoz

t4.11 .2016 Bezzávad
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Vnitřní kontroly

(popište stručně, jak je nastaven vnitřní kontrolní systém organizace - vnitřní předpisy, směrnice

upravující vnitřní kontrolní systém, wed'te celkový počet vnitřních kontrol a stručně okomentujte

průběh jednotlých ýpů vnitřních kontrol. V případě zjištěných nedostatků popište jejich charaher a
způsob odsnanění)

Kontrolní Systém v oÍganizaci se řídí dle platné směmice azékonův platném znéní-

Systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládrání
s veřejnými prostředky a k zajištění:

- hospodárného, efektivního a úěelného ýkonu činností zabezpeěovaných naší organizací.

- zjišťování, lyhodnocování a minimalizaci provoznich, finančnich, právních a dalších rizik
vznikaj ících při chodu ot ganizace,

- na základě předem daných postupů pro včasné podávání informací t1to informace poskýovat
jednotliým vedoucím' a to zejména informace o zjištěných závažných nedostatcích a přijímaných
protiopatřeních.

- rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců a oddělení těchto pravomocí a
odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména u ýběrol"ých řízení,
uzaviráni smluv, vzniku závazkiu, realizace plateb, vymáhání pohledávek je stanoveno v dalších
vnitřních předpisech (účetní směrnice - oběh účetních dokladů, podpisové vzory, organizačním řádem)

- zajištění provádění záznamú o všech operacích a kontrolách připojením předtištěného samostatného
písemného zÍunamu ke každému účetnímu dokladu, zejména faktuře.

- přijmout nezbytn:á opatření k ochraně veřejných prostředků s cílem jejich co nejefektivnějšího
vyuŽívání,

Kdo
kontrolu
v rámci

organizace
vykonal

Zam'éÍeni
kontroly

Kontrolované
období

Datum
vykonání
kontroly

Zjištěné
nedostatky

opatření k
odstranění
zjištěných
nedostatků

ředitel kontrola PO-

kouření na
vyznačeném místě-
zaměstnanci+klienti

průběžně,

namátkově

mestcne bez závad

ředitel +

zástupce ředitele
kontrola docházky
zaměstnanců

březen-duben

zaÍi-Ťijen

18.5.2016

16.11.2016

lx chybějící
dovolenka

odstraněno na

místě

l0



ředitel+ZáStupce

ředitele
nácvik evakuace

v případě požáru v
zaŤizeni

11.5.20t6

14.10.2016

evakuace

proběhla do

určeného

časového
limitu

ředitel+zástupce

ředitele+vedoucí
úseku

používání
prac.ochranných

pomůcek

lx v měsíci náhodný

termín,
průběžně

bez závad
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6) Komentář k hospodaření Po za rok 201'6

Domov je v provozu 20ým rokem, služby poskytujeme na základě zÍlkona o sociálních

službách č. 108/2006 Sb. -jedná se o pob1tovou službu s celoročním provozem' v kapacitě

60 klierrtů, za období roku 2016 je domov plně obsazen. Naší druhou sluŽbou je služba terénní

a to - podpora samostatného bydlení se schválenou registrací 4 osob.

Hospodďení domova probíhalo za sledované období dle schváleného rozpočtu a všechny

závazné ukazatele byly dodrženy. Byl použit rezervni fond v ěástce 600.000,- Kě k časovému

překlenutí dočasného nesouladu mezináklady výnosy za souhlasu zřizovatele.

účet 51 1 - oprava topného systému v budově B, forma havarijní situace

v začátku topné sezony, dále prováděny pruběžné opravy zaÍizení a budov

vzhledem k celkovému stráří a opotřebovanosti majetku.

ttčet 52l _mzdy - navýšení - z důvodu zrněny mýšení pruměrné mzdy znařízení
vlády v platném zněni, kteým se mění naÍizeni vlády č. 56412016 o naqýšení mezd

pracovníků a tojak přímé péče, tak registrovaných zdravotních sester.

účet 558 - nrákup drobného majetku - bylo přikročeno k úspoře v upraveném rozpočtu

roku 2016 z důvodu dostatečného krytí furančních prostředkům na mzdové nráklady.

Příspěvek ziizovatele by nepokryl zákonem stanovený niárůst.

Výnosy - dobrou spoluprácí s VZP bylo dosaženo zvýšení ýnosů z vlastních ýkonů
v odbornosti 913, dále se nám podďilo nýšit hodnotu příspěvků na péči u někteých
klientů při přezkumu jejich zdravotních stavů Úřadem práce.
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Datum: t4.2.20I7

Schválil: MUDr'

,..

Í-'/

Přílohv:

la) Rozbor hospodďení - přehled nákladů a výnosů zhIavru a doplňkové činnosti Po
k31.12.24rc

lb) Tvorba a pouŽití peněŽních fondů Po k 31.12.2016

1c) Výsledek hospodaření a náwh na jeho rozdělení zarok2016

ld) Přehled realizovaných investičních akcí k31.I2.20|6

le) Přehled veřejných zakéaekmalého rozsahu realizovaných k 31.12. 2016

1f) Povinné výkuy účetní závěrky Po k 3I.12.2016 (Rozvaha, Yýkaz zisku aztáý, Příloha'
Pomocný analytický přehled (PAP) _ týká se pouze organlzaci povinných předávat

tento výkaz)

t2


