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ÚVOD 
 

1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace. 

 

2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory (pobytová služba) 

s kapacitou 197 lůžek. 

 

3. Zaměstnanci dle kategorií v jednotlivých službách + celkem: 
 

      V pobytové službě celkem ………………………………….  100  

       z toho:                      PSS ……………………………       68  

                               SP ……………………………..         7  

                                        PSS pro AČ ……………… …         7  

                            Vš. sestry…………………. …     14 

                            Fyzioterapeut, ergoterapeut, zdrav. pracovník ……     3  

                            Nutriční terapeut ……………..         1 

      Ostatní celkem ………………………………………..     35  

      Celkem za zařízení ve fyzických osobách………………………………… 135 zaměstnanců  

     Celkem za zařízení – průměrný evidenční počet ……………….……….. 135 zaměstnanců  

 

Komentář: 

Organizace splnila k 31.12.2020 plánovaný fyzický počet 135 zaměstnanců. 

Usnesením Rady města č. 05039/RM1822/73 ze dne 13.10.2020 bylo schváleno navýšení počtu 

zaměstnanců od 1.1.2021 o 3 pracovníky v sociálních službách (požadavek organizace činil + 5 PSS). 
 

 

A. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 
 

1. Rozpočet na rok 2020 včetně zdrojů financování poskytované služby v tis. Kč: 

 
Hlavní činnost + vedlejší hospodářská činnost: 

          Plán              Oček. skutečnost   

Náklady ……………………………………………………. 89 782 98 744 

Výnosy ……………………………………………………..

  

89 782 98 756 

HV 0 13 

Zdroje financování z toho:   

Vlastní výnosy 47 680 48 707 

Finanční výnosy 0 35 

Ostatní výnosy 0 1 166 

Výnosy z transferů 42 102 48 849 

z toho:   

státní dotace 22 627 20 691 

neinvestiční příspěvek SMO  19 475 21 426 

dotace MZ ČR 0 942 

dotace MPSV ČR 0 4 775 

zúčtování inv. transferů dle ČÚS 0 257 
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Komentář: 

 

Předpokládaný dosažený HV za organizaci očekáváme ve výši + 13 tis. Kč, z toho: 

v hlavní činnosti ztrátu ve výši 154 tis. Kč a ve vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 167 tis. 

Kč, což znamená v porovnání s plánovaným ukazatelem ve výši 0 tis. Kč splnění plánovaného 

ukazatele. Vše bude podrobně předmětem rozboru hospodaření organizace za rok 2020. 

 

Celkové náklady organizace jsou vyšší proti plánu k 1.1.2020 o 8 962 tis. Kč a byly nejvýznamněji 

ovlivněny růstem osobních nákladů, když skutečnost zahrnuje zejména výplatu mimořádné odměny 

zaměstnancům za práci ve ztíženém pracovním prostředí v období epidemie onemocnění Covid-19. 

Mimořádná odměna byla přiznána organizaci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 

a Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

  

Celkové výnosy organizace jsou vyšší proti plánu k 1.1.2020 o 8 975 tis. Kč a byly nejvýznamněji 

ovlivněny:  

a) růstem vlastních výnosů organizace proti plánu k 1.1.2020 o 1 027 tis. Kč – nejvýznamněji 

ovlivněno růstem výkonů zdravotních pojišťoven, zejména o povinné antigenní testování uživatelů 

a zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, ceník služeb pro rok 2020 byl v porovnání 

s rokem 2019 měněn 2x. 

b) růstem výnosů z transferů proti plánu k 1.1.2019 o 6 747 tis. Kč – nejvýznamněji ovlivněno 

poklesem státní dotace a růstem: neinvestičního příspěvku SMO, účelových dotací, mimořádných 

dotací ze strany MPSV ČR, MZ ČR určených na odměny zaměstnancům a na dorovnání výpadků 

příjmů a růst provozních výdajů – vše ve spojení s epidemii onemocnění Covid-19. 

c) růstem finančních výnosů organizace proti plánu k 1.1.2020 o 35 tis. Kč – vliv velmi dobré práce 

organizace s volnými finančními zdroji (platební kalendáře), výběr vhodných bank a tím kladné 

ovlivňování úrokových výnosů. K zamezení případným rizikům spojených se zhodnocováním   

volných finančních zdrojů, rozdělila organizace zdroje do více bank. 

 

 

2. Plán nejdůležitějších provozních akcí v roce 2020 včetně zdrojů 
 

Opravy a rekonstrukce 

 

 Obnova systému sestra – uživatel na odd. D1 až D2  

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1 904 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 1 747 834,75 Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO – při sestavování Plánu činnosti pro rok 2020 byl 

v názvu akce zaměněno oddělení D0 za oddělení D2. Realizace proběhla na D0 a D1. 

 

 Modernizace výtahové kabiny na sekci A (malá kabina) s vybudováním výstupu směrem na 

zahradu  

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1 347 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 1 384 715,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Celková pasportizace budovy s rozvody energií 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 600 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná. 

       Vložené finanční zdroje by neodpovídaly výsledku.   

 

 Nové vstupy do bytových jednotek na D4 (10 pokojů) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč 

  Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

  Splněno – skutečné prostředky 587 623,60 Kč 

  Zdroj financování: vlastní prostředky PO 
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  Výměna pojízdných automatických dveří se zálohou u hlavního vchodu 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

        Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

        budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje a její nenaléhavost.  
 

 Malování oddělení D1 a schodiště sekce D 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 300 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 223 753,26 Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Odstranění závad u protipožárních uzávěrů stavební úpravou a přeložkou vodoinstalace 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 300 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

        budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje a její nenaléhavost.  
 

 Realizace nočního LED osvětlení na chodbách D0-D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 344 872,- Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO: 342 000,- Kč, vlastní prostředky PO: 2 872,- Kč 

 

  Dovybavení a úprava snoezelenu (přesunutého z D4 do nových prostor na D0) a nově 

 vybudované Wellness zóny 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 102 997,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 Vysoké úspory plánovaných investičních prostředků bylo dosaženo nerealizováním nákupu 

 vodní postele pro snoezelen z důvodu, že organizace od pořízení takové postele, po 

 projednání s externím garantem odstoupila (postel není pro daný účel nezbytně nutná, 

 nahrazena stávajícími polohovacími křesly).      

 Zdroj financování: vlastní prostředky SMO 

 

 Oprava ventilů na stoupačkách TUV a SV vody 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 170 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 174 213,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Noční LED osvětlení na pokojích uživatelů D1, D2 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 150 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

        budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje a její nenaléhavost.  
 

 Instalace zámků na posuvné dveře do společných koupelen a WC uživatelů  
 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

        budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje a její nenaléhavost.  
 

 Rozšíření systému rozpoznávání obličejů na ostatní nehlídané východy 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 
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Splněno – skutečné prostředky 88 760,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Odstranění závad z revizí budovy - protipožární uzávěry 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Vyřazeno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena, jedná se o 

duplicitní akci shodnou s akcí pod názvem „Odstranění závad u protipožárních uzávěrů 

stavební úpravou a přeložkou vodoinstalace“ 

  

  Pořízení 4 ks UV boxu pro provádění kontroly dezinfekce rukou pomocí fluorescenční 

 emulze a UV světla (na každé oddělení) a vybavení pracoven a toalet zaměstnanců 

 nástěnnými stojany  na dezinfekci včetně nástěnných elektrických sušáků (s USB lampou). 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 38 679,68 Kč 

 Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Zazdění dveří mezi kulturní místností a denní místností (D1, D2) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:  100 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná.  
 

  Rozšíření WIFI signálu accespointy 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 45 975,- Kč 

 Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Dokončení instalace TV informačního systému do pokojů klientů 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč 

  Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná. 

        Servisní firma před realizací záměru označila akci jako vysoce problémovou s ohledem 

        na různé typy setoboxů na pokojích uživatelů a poukázala na plánovanou změnu 

        v přijímání televizního signálu DBTV- T2. Realizace záměru by si vedle naší investice 

        vyžádala také investici z vlastních zdrojů uživatelů spojenou s sjednocením setoboxů, když 

        tato investice by byla brzy zmařena realizací nového příjmu televizního signálu DBTV- T2.  

Čekání na nový příjem televizního signálu DBTV – T2 by vedlo k navýšení plánované 

        investice. Navýšení investice vzhledem k využití informační stránky domova v TV 

        přístrojích uživatelů na jednotlivých pokojích, pak vyhodnotila organizace jako neúčelné a 

        od realizace akce odstoupila i s ohledem, že stejné informace jsou nyní uživatelům dostupné 

        na monitorech domova umístěných na jednotlivých odděleních.        
 

  Ozvučení zahrady 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 30 051,40 Kč 

 Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

  Výměna elektrických stínících clon oken (zatemnění) v multifunkční místnosti 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč 

 Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná z 

        důvodu, že funkční stav stínicí clony byl obnoven drobnou opravou vodících lišt 

        realizovanou údržbou.    
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  Nákup a instalace přídavných bidetových zařízení na toalety uživatelů 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 36 891,- Kč 

 Zdroj financování – vlastní prostředky PO 

 

  Nákup venkovního mobilního altánku (zastřešení) ke krbu 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná.  
 

 Oprava technologie ucpávek 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 68 331,12 Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Oprava dilatačních spár mezi sekcí C a D na oddělení D1 – D4 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – v průběhu roku 2020 oprava realizována vlastní údržbou.  

 

 Malování stravovacího útvaru 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 40 000,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Výměna nástěnného zábradlí na chodbách oddělení 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

        budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje a její nenaléhavost.  
 

  Pořízení venkovního šachového stolku 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 62 442,- Kč 

 Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

  Pořízení pomůcek k podpoře humanizace společných koupelen na odděleních 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

 Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

 Splněno – skutečné prostředky 20 000,- Kč 

 Zdroj financování – vlastní prostředky PO 

 

U akcí na svěřeném nemovitém majetku zřizovatele, u kterých by bylo nutné žádat o stavební povolení 

nebo o ohlášku, si PO v souladu se zřizovací listinou zajistila předchozí souhlas zřizovatele. 

  

Nákupy hmotného a drobného hmotného (nehmotného) majetku – seřazeno podle priorit 

 

 Nákup průmyslové profesionální pračky 24kg  

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 385 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 411 125,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 
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 Nákup kompostéru k zajištění úspor při likvidaci biologického odpadu 

       Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 357 tis. Kč                   

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky SMO   termín realizace rok 2020 

       Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná.  
 

 Nákup 30 ks pasívních matrací – obměna stávajících matrací (odd. D1, D2, D3, D4) 

       Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč                   

       Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 179 322,- Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO 167 000,- Kč, vlastní prostředky PO 12 322,- Kč 

 

 Nákup 4 ks multifunkčních vah 

       Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 280 tis. Kč                   

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky SMO   termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 270 000,01 Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Nákup polohovatelné vany s bočním vstupem  

       Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 220 tis. Kč                   

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky SMO   termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 312 483,- Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO 220 000,- Kč, vlastní prostředky PO 92 483,- Kč 

 

 Nákup 9 místného transitního vozidla zabezpečující přepravu uživatelů na transportních  

vozících 

       Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 700 tis. Kč                   

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky SMO   termín realizace rok 2020 

       Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

       budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje a nenaléhavost. 

       Na vyhlášenou výzvu ministerstvem životního prostředí, reagovala organizace žádostí o 

       dotaci, která byla kladně vyřízena s určeným čerpáním v roce 2021 ve výši 262 400,-- Kč.    
 

 Částečná obměna zastaralé výpočetní techniky a softwarového vybavení      

       Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 117 879,- Kč 

Zdroj financování – vlastní prostředky PO 

 

 Obnova stávajícího opotřebovaného pracovního vybavení OZÚ o 2 ks lékových vozíků pro 

oddělení D1, D3 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 70 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO     termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné náklady 67 701,56 Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Částečná obměna zastaralého elektro nářadí 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO                            termín realizace rok 2020 

Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací cíleně přesunuta do plnění 

       budoucích let s ohledem na dispoziční zdroje.  

 

 Pořízení 4 ks pojízdných nahřívačů na talíře 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč                                             

Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO           termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 74 947,- Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO 
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 Nákup parní průmyslové žehličky s žehlícím prknem 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování:  prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 29 600,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Nákup mobilní klimatizační jednotky 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč 

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 26 550,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Nákup 2 ks mobilních plynových topných těles na zahradu 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                              

Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO  termín realizace rok 2020 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná. 

 

 Nákup 2 ks drtiček léků pro oddělení D3, D1 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč        

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO                               termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 22 990,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Nákup 3ks nerezových vozíků na pracovny sester oddělení D1,D2 a ambulanci 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                            

Předpokládaný zdroj financování: prostředky PO    termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 12 705,- Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

 Pořízení a obnova polohovacích pomůcek pro uživatele (trupové ortézy, perličkové 

pomůcky) 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč                                             

Předpokládaný zdroj financování:  SMO, jiné zdroje nebo PO           termín realizace rok 2020 

Splněno – skutečné prostředky 63 672,62 Kč 

Zdroj financování: vlastní prostředky PO 

 

Po přehodnocení plánu nákupů hmotného a drobného hmotného (nehmotného) 

majetku, rozhodla organizace realizovat nákupem nad plán tento potřebný majetek: 
 

 Pořízení 5 ks polohovacích systémů Turnaid s návinem prostěradla 

      Skutečné prostředky 557 261,74 

Zdroj financování: investiční dotace MSK 275 000,- Kč + vlastní prostředky PO 282 261,74 

Kč 

 

 Pořízení prostorového generátoru ozónu 

      Skutečné prostředky 37 510,- Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO 

 

 Pořízení biocidního a dezinfekčního přístroje 

      Skutečné prostředky 88 330,- Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO 

 

 Pořízení 5 ks mrazících skříní 

Skutečné prostředky 120 939,50 Kč 

Zdroj financování: prostředky SMO 115 000,- Kč, vlastní prostředky PO 5 939,50 Kč 
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B. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE PO ÚTVARECH 

 
Plnění plánovaných aktivit bylo významně ovlivněno disponibilními finančními zdroji PO, získanými 

zdroji z externích dotačních titulů nebo jiných zdrojů, ale také vlivem epidemie COVID 19, s kterou se 

organizace potýkala prakticky celý rok 2020.  

 

1. Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly 
 

Sociální útvar 

 
Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Vytvořit podmínky pro zajištění krátkodobých pobytů pro cílovou skupinu (vyčlenit jeden 

dvoulůžkový pokoj).           T: 30.6.2020 

Splněno – pro krátkodobé pobyty máme vyčleněné tzv. pohotovostní lůžko, které je vyčleněno 

z dvoulůžkového pokoje. Zároveň disponujeme hostinským pokojem (retromístnost s kuchyňkou). 

Za loňský rok nebyl žádný zájemce o krátkodobý pobyt.  

 

 Zvýšení bezpečí uživatelů v zařízení formou zvýšené informovanosti o podmínkách BOZP  

a provedení cvičné evakuace uživatelů. 

Splněno částečně – byly vyvěšeny nově Provozní řády v místnostech, kde hrozí zvýšené riziko 

úrazu nebo jiného nebezpečí (např. ateliér, kuchyňka). Zároveň byli uživatelé oddělení D0 poučeni 

o správném zacházení s digestořemi a o situacích, které zvyšující riziko požáru. Cvičná evakuace 

vzhledem k epidemiologické situací v průběhu roku 2020 v souvislosti s nákazou  

Covid -19 přesunuta na rok 2021. 

 

 Revize všech směrnic sociálního útvaru dle nového IS Cygnus 2. 

Splněno částečně – revize směrnic je v konečné fázi, prošlo připomínkovacím řízení ze stran 

koordinátorů PSS a vedoucích oddělení. 

 

 Zaměřit se na realizaci adaptačního procesu s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatele  

ve spolupráci s rodinnými příslušníky uživatele. 

Splněno – probíhaly adaptační schůzky za účasti rodinných příslušníků. Zároveň vnikl nový 

adaptační formulář Individuální potřeby péče uživatele zaměřený na podchycení všech potřeb 

uživatele. 

  

 Rozšířit nabídku volnočasových aktivit o košíkářskou dílnu ve spolupráci s ergoterapeutem. 

Splněno částečně – proběhla inventura materiálu a rozpis objednávky k jeho doplnění, zároveň 

i výběr zaměstnance z řad VČA, který se zapsal do kurzu, který proběhne až v tomto roce. 

V souvislosti s nákazou Covid-19, nedošlo k zapojení ergoterapeuta, který byl často mimo výkon 

práce (poté dlouhodobá PN bez zástupu). 

 

 Rozšíření konceptu biografického modelu péče u dalších vybraných uživatelů oddělení D1 

a proškolení dalších zaměstnanců v tomto konceptu (očekávané celkové náklady 16 000,-, vlastní 

zdroje organizace). 

Splněno – dva zaměstnanci PSS byli proškoleni v biografickém modelu péče. V rámci oddělení 

      D1 probíhá u každého nově přijatého uživatele vytvoření biografické knihy. 

 

 Přizpůsobení nabídky volnočasových aktivit v rámci ADŽ (tzv. Aktivit denního života) dle 

aktuálních potřeb a přání uživatelů. 

Splněno – ADŽ, které se realizuje v dopoledních hodinách na jednotlivých odděleních, jsou 

v režimu a dle přání a potřeb uživatelů, k tomuto účelu je využívaná i v roce 2020 nově 

zrekonstruovaná retro místnost. Rekonstrukce retro místnosti proběhla v rámci vypsané Tematické 

výzvy OZO Ostrava pod názvem „Myslíme i na Vás!“. Retro místnost je využívána i pro 

reminiscenční a kognitivní terapii klientů. V rámci tohoto projektu byl realizován nový 

architektonický návrh retro místnosti, renovace stávajícího nábytku a textilních doplňků, místnost 

byla vymalována a byl zakoupen nový vhodný mobiliář a doplňky.   
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 Nadále pokračovat ve využívání informovanosti uživatelů prostřednictvím informačních tabulí  

a rozšíření informačních tabulí na chodby sekce D (tzv. vyhlídky) včetně přízemí. 

Splněno – informační tabule byli nainstalovány a prezentační smyčka je každý měsíc 

aktualizována. 

 

 Zjišťování spokojenosti s poskytovanou službou mezi uživateli (2x ročně) a rozšířit dotazníkové 

šetření směrem k rodinným příslušníkům a spolupracujícím osobám na 2x ročně. Rozšířit 

informovanost o možnosti elektronického vypsání dotazníku spokojenosti u rodinných příslušníků. 

Splněno – v uplynulém roce proběhly dvě dotazníkové šetření směrem k uživatelům, 

a jedno dotazníkové šetření směrem k rodinným příslušníkům a spolupracujícím osobám, vliv 

Covid 19. Informovanost směrem k elektronickému vypsání dotazníků proběhla prostřednictvím 

informačních monitorů a informačního letáku. Elektronického vypsání dotazníků využilo pouze 5 

rodinných příslušníků. 

 

 Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního útvaru zaměřených na týmovou práci 

ve spolupráci s novým supervizorem. 

Splněno – bylo realizováno celkem 15 skupinových supervizí, tj. 30 hodin. 

 

 Realizace snoezelenu dle požadavků pro získání minimálně stříbrného certifikátu v této oblasti. 

Zavedení konceptu smyslové aktivizace u uživatelů oddělení D4 prostřednictvím akreditovaného 

externího proškolení zaměstnanců s cílem dosažení certifikace zařízení. 

Splněno částečně – byli proškoleni 3 zaměstnanci v akreditovaném školení zaměřeném na 

snoezelen. Zároveň byla podána žádost na získání stříbrného certifikátu. Certifikační proces byl 

přerušen a bude pokračovat v roce 2021. 

 

 Pokračovat v zapojení do projektového záměru Rozvoje paliativní péče v pobytových zařízeních 

sociálních služeb. Naše zařízení je jedním z osmi v ČR, které je do záměru Nadace Avast 

zařazeno. 

Nesplněno – v rámci realizace předmětného projektového záměru, došlo Nadací Avast k vypsaní 

dotačního titulu výhradně pro fyzické osoby a nikoliv pro právnické osoby. Tímto naše organizace 

neměla možnost přistoupit k realizaci plánovaného záměru v souladu s naší koncepcí. Zda ze 

strany Nadace Avast dojde k vypsání dotačního titulu v dalších letech se organizaci nepodařilo 

zjistit. Vypsání dotačních titulů Nadací Avast v dalších letech bude organizací sledováno, za 

účelem naplnění projektového záměru Rozvoje paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních 

služeb.  

  

 Upevnění Kinestetického konceptu při provádění úkonů péče u pracovníků PSS + vydání interní 

směrnice s návodem na provádění Kinestetického konceptu. 

Splněno – směrnice zpracována a dokončena včetně fotografického návodu postupů v 12/2020. 

Chybí pouze její vydání, které bude realizováno v 1/2021. 

 

 Pokračování v mezigenerační spolupráci s okolními MŠ, ZŠ a ZUŠ. 

Splněno – spolupráce proběhla v rámci 2 setkání a dodáním sezónní rukodělné výzdoby z řad dětí 

MŠ a písemných přáníček od dětí ze ZŠ. 

 

 

Ošetřovatelský a zdravotní útvar 
 

Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Připravit zařízení na akreditaci zdravotní péče splňující komplexní požadavky Spojené 

akreditační komise o.p.s. a získání externího certifikátu kvality s cílem dosáhnout zvyšování 

kvality zdravotní péče v zařízení ve spolupráci s orgány státní a veřejné správy ve zdravotnictví. 

 Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako nepotřebná 

 a neúčelná. 
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 Zavést v rámci rehabilitace Bowenovu tlakovou masáž jako zcela neinvazivní a nediagnostickou 

metodu pro uživatele, zaměstnance a platící veřejnost.  

 Rozšířit činnost ergoterapie o nácvik ADL s využitím speciálních kompenzačních pomůcek – 

pomůcky k sebesycení a sebeobsluze. 

 Revize všech směrnic ošetřovatelsko-zdravotního útvaru dle nového IS Cygnus 2.   

  Zapojit ergoterapeuta do rozšíření nabídky volnočasových aktivit o košíkářskou dílnu ve 

 spolupráci s VČA. 

 Realizovat reaudit Podpory kontinence a péče o inkontinentní klienty.  

 Pokračovat v přípravě na certifikaci paliativní péče s předpokládaným termínem dokončení v roce 

2022. 

Nesplněno – všechny výše uvedené akce z důvodu přednostních realizací protiepidemiologických 

opatření v souvislosti s nákazou Covid-19. Nebylo možno účastnit se kurzů, postavení 

ergoterapeuta mimo výkon práce (poté dlouhodobá PN bez zástupu). Reaudit podpory kontinence 

neproběhl navíc z důvodu přípravy na karanténu, a následnou karanténu zařízení v souvislosti 

s Covid 19 v zařízení. 

 

 Rozšířit nabídky pohybových aktivit ergoterapie - zařazení trekingových holí a cvičení s lany. 

 Zavést nový postup při úpravě léků (drcení) před jejich podáním uživatelům.   

 Zavést skupinová dechová cvičení s prvky jógy. 

 Vypracovat a implementovat nový metodický postup zaměřený na podporu a informovanost 

uživatelů v oblastech používání smyslových kompenzačních pomůcek a jejich pravidelnou 

údržbu. 

 Zabezpečit a realizovat průběžné vzdělání PSS v oblasti správného polohování a přesunu 

uživatelů.              

 Ve spolupráci s EPÚaSt útvarem se podílet na analýze a případném zavedení 6. jídla  

pro uživatele. 

 Podílet se na vytvoření pestré celodenní nabídky 5 druhů nápojů pro uživatele prostřednictvím 

nového nápojového lístku.  

 Aktualizovat stávající fotoknihu jídel za účelem jejího využití uživateli.    

 Provést aktualizaci dezinfekčního řádu. 

 Realizovat školení „Hygiena rukou“ pro všechny zaměstnance. 

 Proškolit všeobecné sestry v nových trendech hojení ran. 

 Aktualizace Standardu nutriční péče a realizace reauditu.  

 Prohloubit spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a Ostravskou univerzitou v rámci praxe 

studentů oboru rehabilitace, ergoterapie a zdravotně-sociální péče. 

 Absolvovat školení o aktualitách a novinkách ve vykazování zdravotních výkonů na zdravotní 

pojišťovny. 

  Usilovat o nahrazení praktického lékaře indikujícího rehabilitační péči odborným lékařem. 

  Pokračovat ve vedení minimálně 4 aktivit v rámci projektu „Zdravý svět seniora na stole“.   

       Splněno – všechny výše uvedené úkoly ošetřovatelským a zdravotním útvarem splněny v průběhu 

       roku 2020.  

 

Ekonomicko-personální a stravovací útvar 

 
Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Zanalyzovat stávající počet jídel a na základě výsledku provedené analýzy zavést 6. jídlo 

uživatelům. 

Splněno – s ohledem na zásady Standardu nutriční péče byla zavedena pro všechny uživatele 

druhá lehká odpolední svačinka. 

 

 Vytvořit podmínky pro realizaci možnosti odkládání stravy na základě individuálního požadavku 

uživatele mimo stanovený čas výdeje. 

Splněno – všechna oddělení domova byla vybavena termoboxy pro výdej stravy mimo stanovený 

čas. Termoboxy zajistí teplou stravu dle zásad HACCP minimálně 2 hodiny. 
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 Pokračovat v projektu „Zdravý svět seniora na stole“ s cílem vydat publikaci o tomto projektu při 

využití výhradně získaných sponzorských zdrojů (v současné době disponujeme cca 50 % 

potřebných získaných zdrojů). 

Splněno částečně – v roce 2020 proběhl tento projekt pouze jednou vzhledem k epidemii 

onemocnění Covid-19 a následným zrušením společných aktivit v domově. 

 

 Zapojit se do soutěže „Kuchař roku“ pořádané Českou asociací kuchařů a cukrářů ČR v kategorii 

„Senior 70+“ 

Nesplněno – v roce 2020 byla tato soutěž zrušena. 

 

 Spolupracovat se sociálním útvarem při realizaci volnočasových aktivit uživatelů (při kolektivním 

pečení a vaření) realizovaný pod interním názvem „Kuchyňka“. 

Splněno – jedná se o úkol stálý. 

 

Všechny útvary 
 

Nově plánované aktivity a nejdůležitější úkoly:  

 

 Zavést nově IS E-spis Lite k vedení a archivaci spisové služby v souladu s platným Spisovým  

a skartačním řádem. 

Neplněno – v průběhu roku 2020 byla plánovaná akce organizací vyřazena jako neúčelná. 

 

 Zaměřit se na rozšíření spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů s cílem jejich intenzivního 

zapojení do sociální služby (seznámení se službou, prevence stížností, zvýšení prestiže organizace). 

Splněno – vedoucí oddělení zapojovali rodinné příslušníky do sociální služby. V tomto trendu 

budeme nadále pokračovat. 

 

 Dokončit přípravu na recertifikaci Značky kvality – leden 2020. 

Splněno – Certifikace Značky kvality proběhla s vynikajícím výsledkem. Vedle obhájení 5-ti 

hvězd, bodový výsledek 1 003 bodů představuje nejlepší výsledek v rámci celé ČR.  

 

 Zajistit dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (tzv. GDPR) na základě doporučení realizovaného auditu ze dne 25.10.2017. 

Splněno – trvale nastavený a ověřovaný systém. 

 

 Rozvíjet a upevňovat spolupráci s: 

 Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava 

 Městskou Policií 

 Středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. 

 Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící 

 Dobrovolnickými centry Adra, a jinými 

 Firemním dobrovolnictvím (projekt „Zapojím se!“) 

 Mobilním hospicem Ondrášek o.p.s. 

 Zdravotnickými zařízení a lékaři apod. 

 Vzdělávacími a poradenskými institucemi. 

 Sociálními zařízeními zaměřené na seniory. 

Splněno – aktivní spolupráce ve výše uvedeném rozsahu probíhala celý rok. 

 

 Účast zařízení na anketách – např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový 

kamínek, Senior roku, Sestra roku apod.  

Splněno – nominace byly zaslány. Výsledkem bylo, že zaměstnankyně paní Eva Benešová 

obdržela cenu od Křišťálového kamínku. 

 Aktivní účast na projektech MMO, Týdne sociálních služeb apod. 

Splněno – zapojili jsme se do projektu Reminiscence vypsaného MMO, Týden sociálních služeb se 

nekonal. 
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 Ke vzdělávání zaměstnanců využívat interní a externí formy vzdělávání, která vychází 

z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců a potřeb organizace v návaznosti i na nabídku 

vzdělávacích akreditovaných kurzů (podpořených dotačními projekty EU) směřující k naplňování 

ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění (například: pro zavedení konceptu smyslové 

aktivizace u uživatelů prostřednictvím akreditovaného externího proškolení zaměstnanců s cílem 

dosažení certifikace zařízení). 

Splněno – u pracovníků v sociálních službách byly dodrženy stanovené podmínky rozsahu hodin 

vzdělávacích aktivit dle zákona o sociálních službách č. 106/2008 Sb., snížený pro rok 2020 MPSV 

ČR. 

 

 Usilovat o získání finančních prostředků od fyzických a právnických osob z organizací  

a z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaných projektů zaměřených na vzdělávání  

a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců, na zvýšení kvality poskytované služby apod. 

Splněno – Žádosti o finanční podporu ve formě zpracovaných projektů byly podány s tímto 

výsledkem: 

 

a) MSK – přiznána účelová investiční dotace ve výši 275 000,- Kč na pořízení 5 ks polohovacích 

systémů Turnaid s návinem prostěradla. Celkově využíváme už 14 ks tohoto systému, který 

výrazně snižuje fyzickou náročnost práce PSS při manipulaci s imobilním uživatelem. Jde o 

mobilní systém, který je možné po demontáži z lůžka přesunout podle potřeby na jiné lůžko. 

Jednotlivé polohovací systémy jsou přesouvány dle potřeb po celém zařízení. 

b) OZO Ostrava a.s. – neinvestiční dotace na vybavení retro místnosti ve výši 100 tis. Kč. 

c) Nad rámec zpracovaných projektů organizace v roce 2020 získala finanční podporu 

             formou darů: 

 od fyzických osob ve výši 140 000,- Kč, 

 od právnických osob ve výši 230 208,- Kč, 

 věcné dary od fyzických a právnických osob ve výši 48 279,85 Kč. 

 

 Upevňovat sociální modul a vytvářet podmínky pro kvalitní mezioborovou spolupráci napříč všemi 

útvary. 

Splněno – během roku proběhlo několik mezioborových schůzek, na kterých byly dojednány 

postupy a pravidla spolupráce mezi jednotlivými útvary, proběhlo i několik mezioborových 

schůzek inkotýmů. 

 

 Využívat IS Chytrá organizace napříč všemi útvary. 

Splněno – IS Chytrá organizace je využíván všemi útvary v maximální možné míře, která 

umožňuje aktuální informovanost zaměstnanců o dění v organizaci. 

 

 Využívat IS Cygnus 2 napříč všemi útvary a omezit využívání společných disků k předávání 

informací v rámci mezioborové spolupráce. 

Splněno – předávání a výměna informací o způsobu a podmínkách poskytované péče uživatelům 

probíhá již výhradně prostřednictvím IS Cygnus 2 (mimo zápisu o váhách a inkopomůckách, kdy 

tento požadavek nadále trvá ze strany zdravotního útvaru, a to z důvodu nedostatečných funkcí IS 

Cygnus 2). 

 

 Zapojit se do projektu Slovensko české přeshraniční spolupráce – Fond malých projektů, který je 

realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státních rozpočtů České 

republiky a Slovenské republiky (vedoucí projektu – partner ze slovenské strany). 

Splněno částečně – proběhla pouze jedna akce z plánovaných 6-ti akcí, zbytek plnění zastavila 

epidemie COVID 19. 

 

 Provést analýzu využívání marketingových nástrojů organizace a na základě jejího výsledku 

implementovat změny ke zlepšení firemní kultury organizace (vztahy s novináři, facebook, ….).     

Splněno – analýza proběhla v plánovaném rozsahu a měla za následek uplatnění řady opatření do 

zlepšení firemní kultury organizace. Například opatření, které zlepšují atmosféru na pracovišti 

vytvářením optimálního klima (otevřené a srozumitelné jednání s možností podílet se návrhy na 
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plnění plánu činnosti), které stanovují uznávaná pravidla, vytvořená vedením organizace ve 

spolupráci se zaměstnanci (jejich presentace v rámci organizace), které určují všeobecný a 

srozumitelný přístupu k uživatelům, zájemcům o službu, rodinným příslušníkům uživatelů a 

ostatním partnerům (zapracované do interních dokumentů organizace s kontrolou jeho dodržování 

zaměstnanci organizace). 

 

2. Plánované práce spojené s kvalitou služby  

 

 Absolvovat reaudit Značky kvality, který proběhne v lednu 2020. 

Splněno – Certifikace Značky kvality proběhla s vynikajícím výsledkem. Výsledek promítnut do 

kvality poskytované služby.  

 

 Realizovat komplexní požadavky spojené se splněním akreditace zdravotní péče stanovené 

Spojenou akreditační komisí o.p.s. a získání externího certifikátu kvality. 
Neplněno - v průběhu roku 2020 byla plánovaná akreditace zdravotní péče v organizaci vyřazena 

jako neúčelná. 

 
 Pokračovat v realizaci úkolů směřující ke splnění požadavků certifikace v oblasti Paliativní péče. 

Přípravy začaly v předešlém roce 2019 prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců napříč všemi 

útvary a pořízením nových smutečních pomůcek. Nadále se bude pokračovat ve vzdělávání 

zaměstnanců (úprava pracovních postupů, spolupráce s lékaři a rodinnou uživatele) 

s předpokládaným termínem ukončení v roce 2021. 

Nesplněno – práce na Paliativní péči na straně APSS ČR byly z důvodu epidemie v souvislosti 

s nákazou Covid-19 zastaveny. 

 

 Dokončit splnění požadovaných podmínek pro splnění stříbrného certifikátu pro oblast Snoezelenu. 

Splněno částečně – požadované podmínky pro splnění stříbrného certifikátu splněny. Žádost 

     o certifikaci byla podána, ze strany certifikátora nebyla vzhledem k COVID 19 dokončena. 

 

 

C. LIDSKÉ ZDROJE 
 

1. Změny organizace práce 

 
Cestou efektivního širokého využívání zavedeného IS Chytré organizace napříč všemi útvary 

k efektivnějšímu, rychlejšímu a ekologičtějšímu předávání informací. 

Splněno – IS Chytrá organizace je využíván všemi útvary, naplněn plánovaný úkol. 

 

2. Změny v organizační struktuře 

 
K datu sestavení plánu činnosti organizace uvažuje o změně v organizační struktuře, která spočívá 

v předpokládaném navýšení počtu PSS sociálního útvaru o 5 zaměstnanců. 

Odvětvovému odboru bude předložena k posouzení analýza potřebnosti navýšení počtu pracovníků  

o 5 zaměstnanců včetně návrhu na řešení finančních dopadů. 

V případě doporučení odvětvového odboru bude předložen RM materiál tak, aby navýšení počtu 

zaměstnanců bylo účinné k 1. 5. 2020. 

Splněno - usnesením Rady města č. 05039/RM1822/73 ze dne 13.10.2020 bylo schváleno navýšení 

počtu zaměstnanců od 1.1.2021 o 3 pracovníky v sociálních službách. 
 

3. Plánované personální změny 
 

K datu sestavení tohoto plánu činnosti organizace předpokládá, že po projednání změny organizační 

struktury rozšíří počty PSS o 5 zaměstnanců.  Případné další personální změny mohou být vyvolány 

plněním výše uvedených úkolů pro rok 2020.  
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Splněno – plánovaná příprava s realizací usnesení Rady města č. 05039/RM1822/73 ze dne 

13.10.2020 o navýšení počtu zaměstnanců od 1.1.2021 o 3 pracovníky v sociálních službách proběhlo 

v prosinci 2020. 
 

 

D. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANI- 

     ZACE 

 

 Realizovat formou platné směrnice ředitele řídicí kontrolu v souladu s platnou zákonnou úpravou 

zákona o finanční kontrole.  

Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace zpracovaný  

na základě provedené Analýzy rizik za běžný rok a zjištěné nedostatky včetně nápravných 

opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. 

Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace.  
 Pokračovat v provádění vnitřních auditů vedoucími jednotlivých útvarů a odstraňovat zjištěné 

nedostatky formou nápravných opatření. 

 Vnitřní kontrolní systém doplňovat a upravovat v souladu s doporučeními kontrolních orgánů tak, 

aby byl přiměřený a dostatečně účinný. 

Splněno – plán kontrolní činnosti, zpracovaný dle směrnice ředitele pro jednotlivé útvary, byl 

dodržen a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření byly řešeny ve spolupráci vedoucího 

útvaru a ředitele organizace. Opakované kontroly potvrzují, že vnitřní kontrolní systém je 

přiměřený a dostatečně účinný.   

 

E. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET  
 

1.  Projektová dokumentace - realizace solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody 

 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:    500 tis. Kč 

 Předpokládané zdroje krytí: rozpočet SMO 500 tis. Kč   termín realizace rok 2021 

 Akce zařazena do rozpočtu SMO v rámci ORJ 230 (investiční odbor) 

 Zajišťuje investiční odbor SMO – z dostupných informací zjištěno, že nezahrnuto do 

      rozpočtu SMO (bude písemně ověřeno). 

 Akce vzhledem ke garantu plnění (investiční odbor SMO) vyřazena z Plánu činnosti 

      organizace pro rok 2021.  

. 

2. Realizace solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   4 315 tis. Kč 

Předpokládané zdroje krytí: rozpočet SMO 2 371 tis. Kč   termín realizace rok 2022 

rozpočet PO   1 944 tis. Kč (dotace ministerstva životního prostředí). 

Zajišťuje investiční odbor MMO + PO – finanční krytí realizace akce v roce 2022 investičním 

     odborem MMO + PO se jeví jako velmi sporné i z důvodu nejistoty kolem realizace 

     projektové dokumentace, zajišťované investičním odborem SMO. Vzhledem k tomu termín 

     realizace akce byl přeřazen v Plánu činnosti organizace pro rok 2021 do roku 2023.  

 

3. Dokončení modernizace klientského signalizačního systému v celém objektu  
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   1 900 tis. Kč                        termín realizace rok 2022 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO 

S plněním rozfázovaného úkolu organizace začala v roce 2020. Předpokládaná potřeba  

fin. zdrojů na dokončení signalizačního systému odpovídá jeho realizaci na oddělení D2 a D3.  

 

4. Rozšíření 29 vstupů z předsíně do pokojů uživatelů  
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   950 tis. Kč                        termín realizace rok 2022 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO 

Rozsah akce s realizací na oddělení D4 byl v průběhu roku 2020 přehodnocen z plánovaného 

počtu 29 vstupů z předsíně do pokojů uživatelů na konečných 10 vstupů. Důvodem bylo, že 

realizace plánovaných nových 10-ti vstupů z hlavní chodby oddělení D4 do předsíněk pokojů 
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v roce 2020 vedla ke vzniku nové situace v manipulaci s lůžky uživatelů. Nově stanovený 

počet rozšíření vstupů v počtu 10 je tak spojen jen se zajištěním plánované péče o imobilní 

uživatele, kteří se dosud na oddělení D4 vyskytovali zcela výjimečně. 

 

5.  Pořízení a instalace automaticky posuvných dveří pro otevírání u vstupu na zahradu z výtahu 

     sekce A a z jídelny. 

Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   500 tis. Kč                        termín realizace rok 2022 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO 

Rozsah akce byl organizací v průběhu roku 2020 přehodnocen. Plánovaný vstup z jídelny na 

zahradu byl vyhodnocen jako dostatečný a funkční, jehož stávající využití se výrazně sníží 

s realizací automatických posuvných dveří pro otevírání vstupu z výtahu sekce A na zahradu, 

současně došlo ke snížení předpokládané potřeby fin. zdrojů z 500 tis. Kč na 300 tis. Kč. 

Vzhledem k vysoké potřebě realizace akce, byl termín realizace 2022 přesunut v Plánu 

činnosti pro rok 2021 na termín realizace 2021.   

 

6.  Nákup konvektomatu   
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   400 tis. Kč                        termín realizace rok 2022 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO 

Plnění úkolu realizovala organizace vzhledem k akutní potřebě zajištění chodu kuchyně již 

v roce 2020. 

 

7.  Nákup 4 ks drtiček jednorázových hygienických pomůcek  
Předpokládaná potřeba fin. zdrojů:   420 tis. Kč                        termín realizace rok 2022 

Předpokládaný zdroj financování:  SMO 

Akce ponechána v plánovaném požadavku. 

 

 

F. RŮZNÉ  

 
V stanovené míře zaměstnávat v organizaci vhodné osoby se zdravotním postižením především 

z příspěvkové organizace Čtyřlístek.     Úkol: trvalý 

Splněno – v minulosti navázána trvalá spolupráce s příspěvkovou organizaci Čtyřlístek, která byla 

zaměřena v naší organizaci na zahradní práce. Počátkem roku 2020 byla spolupráce zástupcem 

Čtyřlístku spolupráce písemně pozastavena po dobu existence nákazy COVID 19. 
 

Stanoveny povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců organizace 

pro rok 2020 činí 5,47 osob, když plnění je ze strany organizace k 31.12.2020 kryto 1,61 osobou se 

zdravotním postižením a zbytek tj. 3,86 osob bylo pokryto odběrem výrobků a služeb nebo zadáním 

zakázek – náhradním plněním ve výši 1 225 000,- Kč.   

Organizaci tak nevznikl dodatečný finanční odvod za povinný podíl osob se zdravotním postižením  

na celkovém počtu zaměstnanců organizace za rok 2020.    

 

V Ostravě  28.01.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Juraj Chomič, MBA 

                                      ředitel organizace
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Příloha č.1 
Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec,  Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava k 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
           Účinnost : od 1. 7. 2018 
           Schválil:  Ing. Juraj Chomič, MBA 
 
 
 
 
                                                                                   V Ostravě dne 18. 6. 2018                                           Příloha č. 1 dodatek č.18 k směrnici ředitele č.80/09 

Ředitel organizace  1  

Vedoucí sociálního útvaru  1 Vedoucí ošetřovatelského a zdravotního útvaru 1  
Vedoucí provozního útvaru  1  Vedoucí ekonomicko - personálního a stravovacího útvaru 1 

Vedoucí 
oddělení I.  1 

Vedoucí 
oddělení II.  1 

 

Vedoucí 
oddělení III.  1 

 

Vedoucí 
oddělení IV. 1 

 

Sociální 
pracovník  1 

Pracovník v soc.službách  

pro aktivizační činnosti   2 

Všeobecná sestra  
(zdravotní pracovník)  4              

4 

Pracovník v soc.službách  
pro aktivizační činnosti   2 

 

Pracovník v soc.službách (19) 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník)  3 

 
Pracovník v soc.službách  
pro  aktivizační činnosti   2 

 

Pracovník v soc.službách (19) 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník) 4 

 
Pracovník v soc.službách  
pro  aktivizační činnosti   1 

 

Pracovník v soc.službách 12 

 

Všeobecná sestra 
(zdravotnický pracovník) 1  

 

      Fyzioterapeut 
(ergoterapeut,    

zdravotnický pracovník )  3 

Nutriční 
terapeut  1 

Všeobecná 
sestra  1 

(ambulance) 

údržbář  2 

Prac.prádelny  4 

Šička,krejčí 1 

uklízečky 10 

Personálně mzdový 
pracovník 1 

 Finanční referent  a 
účetní  + pokladní 1 

skladní  0,5 

Kuchař – vedoucí 
směny 1 

 

Kuchař  4 
Uklízečka -
pomocnice 
v kuchyni   3,5 

Útvar sociální Útvar ošetřovatelství a zdravotnictví Útvar ekonomicko-personální a stravovací Útvar provozní 

Pracovník v soc.službách (18) 
 

Vedoucí 
oddělení 0.  1 

 

Marketink a  
Fuindraising 1 

Nákupčí 1 

Kuchař – vedoucí 
směny 1 

Řidič                  1 


