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Úvodní slovo 
 

Vážení,  

dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti organizační složky Sociálního zařízení města 

Bílovce za uplynulý rok 2012.  

Organizační složka s názvem Sociální zařízení města Bílovce byla zřízena rozhodnutím 

Městského zastupitelstva dne 27. 2. 2001 s účinností od 1. 3. 2001. Hlavním účelem a 

předmětem činnosti organizační složky je poskytování sociálních služeb podle zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to služeb sociální péče - domov pro seniory a osobní 

asistence. Vedle dvou registrovaných sociálních služeb je součástí organizační složky také 

provozování služeb pro rodinu a domácnost na základě živnostenského listu.  

Sociální zařízení města Bílovce realizuje nájmy bytů v budově Domu s pečovatelskou službou, 

na ulici 17. listopadu 373/36 v Bílovci a předkládá o tomto návrhy Radě města Bílovce, která 

rozhoduje o tom, komu bude byt přidělen.  

V roce 2012 probíhalo v rámci Sociálního zařízení města Bílovce několik investičních akcí. Do 

domova pro seniory byla pořízena elektrická polohovací postel včetně příslušenství.  V Domě 

s pečovatelskou službou v Bílovci probíhala oprava výtahu, oprava podlahových krytin 

v bytech a na společných chodbách, bylo pořízeno 7 ks nových kuchyňských linek do 

vybraných bytů, proběhla výměna vstupních dveří do Klubu seniorů a montáž stacionárního 

ohřívače. 

Po usilovné téměř roční práci se nám podařilo v květnu 2012 uspět v dotačním řízení a získat 

finanční prostředky ze Švýcarsko-Českých fondů na modernizaci a přístavbu Domova pro 

seniory v Bílovci ve výši 22 miliónů českých korun. 

V roce 2012 darovala Domovu pro seniory v Bílovci společnost SCA Hygiene Products, s.r.o., 

sedací soupravu určenou pro klienty zařízení. Děkujeme také za finanční i věcné dary 

poskytnuté Sociálnímu zařízení města Bílovce. Naše poděkování patří i těm, kteří nám v roce 

2012 vyjádřili jakoukoli formu podpory, která je pro nás motivací i ujištěním, že vytváříme 

něco smysluplného.  

Chtěla bych velmi poděkovat všem zaměstnancům, klientům, rodinným příslušníkům i 

veřejnosti, kteří se podílí na činnosti nejen domova pro seniory ale i osobní asistence a domu 

s pečovatelskou službou a napomáhají tak ke zkvalitňování sociálních služeb ve městě 

Bílovci. 

Přeji nám hodně úspěchů v naší společné práci v roce 2013! 

Bc. Vlasta Szotkowská 
vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce 
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I. DOMOV PRO SENIORY V BÍLOVCI 
 

Domov pro seniory v Bílovci poskytuje své služby již od května roku 1993. Dvoupatrová 

bezbariérová budova má celkovou kapacitu 30 lůžek. K odpočinku, posezení a pořádání 

kulturních akcí slouží společné prostory, terasa i rozlehlá zahrada. 

Služba je poskytována seniorům ve věku 65 let a výše, kteří potřebují celodenní individuální 

péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, 

prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých. 

Obslužná a ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně.  Množství a rozsah 

jednotlivých služeb je klientům poskytováno dle jejich potřeb, a to po vzájemné dohodě 

klienta a poskytovatele. Mezi poskytované služby patří ubytování, úklid, strava, praní a 

žehlení, podpora při hygieně, volnočasové aktivity, doprovod k lékaři aj. Pokud si klient přeje, 

jsou mu poskytnuty fakultativní služby (kadeřník, kosmetička, pedikúra aj.).  

Pro klienty domova pro seniory i jejich přátelé či rodinné příslušníky jsou po celý rok 

připravovány akce, kterých se mohou společně účastnit a zpříjemnit si tak podzim svého 

života. „Třešničkou na dortu“ bývá každoročně pořádané setkání klientů, rodinných 

příslušníků a zaměstnanců u vánočního stromu - v roce 2012 již šesté s mimořádně hojnou 

účastí. Setkání je mj. pojato jako poděkování za celý rok společného života v domově pro 

seniory, jako poděkování za vynikající práci všech zaměstnanců i jako poděkování za 

projevenou důvěru a podporu rodinných příslušníků i ostatní veřejnosti.  
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1. Klienti domova pro seniory k 31. 12. 2012 

Celková kapacita domova pro seniory je 30 klientů. Počet klientů ke konci roku 2012 byl 29 

z toho 8 mužů a 21 žen (99,89% obsazenost lůžek). Průměrný počet klientů k 31. 12. 2011 byl 

29,65.  

Graf a tabulka č. 1 Počet klientů v jednotlivých pokojích k 31. 12. 2012 

 

Domov pro seniory disponuje jedním jednolůžkovým pokojem, pěti dvoulůžkovými pokoji, 

pěti trojlůžkovými pokoji a jedním čtyřlůžkovým pokojem. Do jednotlivých pokojů jsou klienti 

umísťování podle pohlaví. V případě, že se jedná o manželský nebo partnerský pár, je-li to 

v možnostech zařízení, jsou takovýto klienti umístěni na společný dvoulůžkový pokoj.  

Graf a tabulka č. 2 Počet klientů přijatých, propuštěných, zemřelých v roce 2012 

 

V roce 2012 bylo do domova pro seniory přijato 9 klientů (1 muž a 9 žen). Dva klienti přešli 

do jiného zařízení sociálních služeb. Ve sledovaném roce zemřelo 8 klientů žen.  

Graf a tabulka č. 3 Věkové rozložení klientů k 31. 12. 2012 

 

 

Druh pokoje Počet klientů na pokoji 

1 lůžkový pokoj 1 

2 lůžkový pokoj 10 

3 lůžkový pokoj 14 

4 lůžkový pokoj 4 

 Druh 
Počet klientů 

Přijatí klienti 9 

Propuštění klienti 2 

Zemřelí klienti 8 

Věk klientů Počet klientů 

50-65 let 2 

66-75 let 3 

76-85 let 14 

86-95 let 10 
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Ke konci roku 2012 tvořili nejpočetnější skupinu klienti ve věku 76-85 let (15 klientů). Druhou 

nejpočetnější skupinu tvořili klienti ve věku 86-95 let (10 klientů). V roce 2012 oslavila jedna 

z klientek devadesátiny a jedna 91. narozeniny. Nejstaršími obyvateli domova pro seniory 

v roce 2012 byly dvě 92leté klientky. Průměrný věk klientů byl ke konci roku 2012 81let. 

Graf a tabulka č. 4 Mobilita klientů k 31. 12. 2012 

 

V domově pro seniory byla ke konci roku 2012 převážná většina klientů domova pro seniory 

mobilní s pomocí druhé osoby nebo technických pomůcek jako jsou francouzské hole, 

mechanické vozíky aj.  Ke konci sledovaného roku byl jeden klient trvale upoután na lůžko, 

přesto se jej snažíme podle jeho přání vysazovat v průběhu dne do křesla.  

Pro imobilní klienty jsme v roce 2012 pořídili druhou elektrickou polohovací postel včetně 

příslušenství. V rámci realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory 

v Bílovci je naplánováno pořízení další elektrické polohovací postele a dalších pomůcek pro 

zkvalitnění péče o klienty. 

 

Graf a tabulka č. 5 Stupeň závislosti klientů k 31. 12. 2012 

 

Příspěvek na péči je dávkou určenou osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Slouží 

mj. jako příspěvek na nákup sociálních služeb. Domovu pro seniory náleží příspěvek na péči, 

jehož příjemcem je klient, v plné výši. Nejpočetnější skupinou ke konci roku 2012 jsou klienti 

závislí ve III. stupni pobírající příspěvek na péči ve výši 8 000,- Kč. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou klienti závislí na pomoci jiné osoby ve stupni IV. (12 000,- Kč). Třetí skupinou 

jsou klienti závislí ve stupni II. (4 000,- Kč) a nejméně početnou skupinu tvoří klienti závislí ve 

stupni I. pobírající příspěvek ve výši 800,- Kč. Jeden klient domova pro seniory je účastníkem 

řízení o přiznání příspěvku na péči.  

Mobilita klientů Počet klientů 

Trvale upoutáni na lůžko (imobilní)  1 

Mobilní s pomocí druhé osoby, 
pomůcek 

20 

Mobilní bez pomoci 8 

Stupeň závislosti Počet klientů 

I. stupeň závislosti 1 

II. stupeň závislosti 4 

III. stupeň závislosti 9 

IV. stupeň závislosti 14 
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Graf a tabulka č. 6 Srovnání stupně závislosti klientů v letech 2011 a 2012 

 

Ve srovnání s uplynulým rokem 2011 zaznamenáváme v roce 2012 zvýšení závislosti klientů 

domova pro seniory na pomoci jiné osoby.   

Graf a tabulka č. 7 Počet přijatých žádostí k 31. 12. 2012 

 

V průběhu roku 2012 bylo evidováno 29 nových žádostí o umístění do domova pro seniory, 

z toho 7 žádostí zájemců mužů a 22 žádostí zájemců žen.  

Z celkového počtu 29 přijatých žádostí o umístění v roce 2012 bylo do evidence zařazeno 22 

žadatelů a z těchto žadatelů bylo v témže roce do Domova umístěno 8 žadatelů (3 žadatelé 

jsou obyvateli města Bílovce). 

 

 

 

 

 

 

 

  Počet zájemců 

Zájemci muži 7 

Zájemci ženy 22 
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2. Personální zajištění služby k 31. 12. 2012 

Graf č. 8 Organizační struktura Domova pro seniory v Bílovci k 31. 12. 2012 

  

Provoz Domova pro seniory k 31. 12. 2012 zajišťovalo 14 zaměstnanců na hlavní pracovní 

poměr. Zároveň s uvedenými zaměstnanci pracovali na dohodu o práci konané mimo 

pracovní poměr sociální pracovník, dvě všeobecné zdravotní sestry, tři pracovníci v sociálních 

službách, uklízečka a údržbář. K 31. 12. 2012 pracovalo v domově pro seniory celkem 22 

zaměstnanců. 

Graf a tabulka č. 9 Rozložení dosaženého vzdělání u zaměstnanců v roce 2012 

 

V domově pro seniory k 31. 12. 2012 pracovalo pět vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, 

osm zaměstnanců dosáhlo úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou a stejný počet 

zaměstnanců pracovalo v domově pro seniory s výučním listem. Jeden zaměstnanec 

z provozního personálu disponuje základním vzděláním. 

Graf a tabulka č. 10 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2012 

 

Zaměstnanci domova pro seniory (vyjma provozního personálu) mají ze zákona povinnost se 

vzdělávat. Vzdělávání je zajištěno zejména prostřednictvím účasti na školících akcích, 

Vzdělání Počet zaměstnanců 

vysokoškolské 5 

střední s maturitou 8 

střední s výučním listem 8 

základní 1 

Druh  Počet  

Školící akce 22 

Konference 1 

Supervize 2 

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 

 

Zdravotnický úsek 

Sociální úsek 

1 

Úsek přímé péče 

7 Úsek provozní 

Všeobecná 

zdravotní sestra 

1 

2 

Ošetřovatelka 

1 

Pradlena 

1 

Uklízečka 

1 

Údržbář 

1 
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akreditovaných kurzech, konferencích a supervizích.  V průběhu roku 2012 se zaměstnanci 

zúčastnili celkem 22 školících akcí, 1 konference a 2 supervizí (skupinová, individuální).  

3. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2012 

V květnu 2012 se nám podařilo uspět v dotačním řízení a získat finanční prostředky 

ze Švýcarsko-Českých fondů na modernizaci a přístavbu Domova pro seniory v Bílovci ve výši 

22 miliónu českých korun. Předpokládaný termín započetí stavebních prácí je stanoven na 

květen 2014. V rámci realizace projektu budou provedeny úpravy a opravy, které byly 

původně plánovány pro rok 2012 (např. oprava venkovního schodiště a přístupové rampy). 

V roce 2012 darovala Domovu pro seniory v Bílovci společnost SCA Hygiene Products, s.r.o., 

sedací soupravu určenou pro klienty zařízení v celkové výši 31 594,- Kč. Fyzické osoby 

poskytli domovu pro seniory finanční i věcné dary (např. mechanický vozík). Finanční dary 

byly v roce 2012 v celkové výši 4 500,- Kč.  

Tabulka č. 11 Úhrada za pobyt a stravu od 01. 03. 2012 

 

Úhrada za pobyt a stravu klientů se od března 2012 navyšuje s ohledem na zvyšování 

celkových nákladů na klienta v domově pro seniory. Úhrada je stanovena rozdílně podle 

počtu lůžek v pokojích klientů a podle toho, zda klient odebírá nebo neodebírá svačinu.  

Tabulka č. 12 Srovnání úhrad za pobyt v roce 2011 a od 01. 03. 2012 

 

 

 

Pobyt Úhrada za den Úhrada za měsíc 

Jednolůžkový 
pokoj 

170 5100 

Dvoulůžkový 
pokoj 

160 4800 

Třílůžkový 
pokoj 

150 4500 

Čtyřlůžkový 
pokoj 

140 4200 

   

Strava Úhrada za den Úhrada za měsíc 

snídaně 20 600 

oběd  65 1950 

svačina 10 300 

večeře 25 750 

CELKEM 120 3600 

Úhrada za pobyt 

  2011 od 1. 3. 2012 

Jednolůžkový 
pokoj 

150 Kč 170 Kč 

Dvoulůžkový 
pokoj 

150 Kč 160 Kč 

Třílůžkový 
pokoj 

140 Kč 150 Kč 

Čtyřlůžkový 
pokoj 

140 Kč 140 Kč 
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Tabulka č. 13 Srovnání úhrad za stravu v roce 2011 a od 01. 03. 2012 

 

Graf a tabulka č. 14 Rozložení úhrad klientů a doplatků v roce 2012 

 

Maximální úhrada za pobyt a stravu se podle zákona stanoví tak, že po jejím zaplacení musí 

klientovi zůstat nejméně 15 % příjmu (důchodu). V případě, že klient není schopen zaplatit 

celou úhradu, doplácí za něj do plné výše zpravidla jeho rodina - v roce 2012 se jednalo o       

7 klientů. Ve 4 případech doplácelo v průběhu roku 2012 Sociální zařízení města Bílovce 

v rámci dotace MPSV. 

Hospodaření Domova pro seniory v roce 2012 

Graf a tabulka č. 15 Příjmy v roce 2012 

 

Příjmy v roce 2012 činily celkem 7 106 064,- Kč. Z čehož příjmy od klientů za úhradu pobytu 

tvořily 39 %, státní dotace 18 % a ostatní příjmy (zahrnující příspěvek na péči) 42 % celkových 

příjmů domova pro seniory. 

 

 

Úhrada za stravu 

  2011 od 1. 3. 2012 

snídaně 18 Kč 20 Kč  

oběd  65 Kč 65 Kč 

svačina 8 Kč 10 Kč 

večeře 24 Kč 25 Kč 

CELKEM 115,- Kč 120,- Kč 

Úhrada Počet 
klientů 

Klient 29 

Klient + rodinný příslušník 7 

Klient + státní dotace 4 

Příjmy Částka v Kč 

od klientů za úhradu pobytu 2 781 724 

státní dotace 1 309 000 

ostatní příjmy (příspěvek na péči) 3 015 340 

CELKEM 7 106 064 
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Graf a tabulka č. 16 Srovnání výše příjmů za rok 2011 a 2012 

 

Příjmy domova pro seniory jsou v roce 2012 bezmála o 230 000,- Kč vyšší než v roce 2011. 

Pokles zaznamenala pouze položka „Státní dotace“, která poklesla o 231 000,- Kč oproti roku 

2011. V příjmech z úhrad klientů v roce 2012, které oproti roku 2011 vzrostly o 241 282,- Kč, 

se promítá říjnové zvýšení úhrad za pobyt a stravu (viz výše).  V položce „Ostatní příjmy“ jsou 

zahrnuty příspěvky na péči, jejichž celková výše rovněž v roce 2012 oproti roku 2011 vzrostla 

o 218 160,- Kč, což koresponduje s postupně se zvyšující závislosti klientů na pomoci jiné 

osoby.  

Graf a tabulka č. 17 Výdaje v roce 2012 

 

Výdaje v roce 2012 dosahují 6 895 610,- Kč. Náklady na mzdy tvoří 65 % celkových výdajů a 

dosahují částky 4 472 662,- Kč. Zbylá část výdajů (35 %) tvoří náklady na provoz domova pro 

seniory v celkové výši 2 422 948,- Kč, které zahrnují např. plyn, elektrická energie, vodné 

nákup stravy pro klienty.  

Graf a tabulka č. 18 Srovnání výše výdajů za rok 2011 a 2012 

 

Příjmy Částka v Kč 
2011 

Částka v Kč 
2012 

od klientů za 
úhradu pobytu 

2 540 442 2 781 724 

státní dotace 1 540 000 1 309 000 

ostatní příjmy 
(příspěvek na 
péči) 

2 797 180 3 015 340 

CELKEM 6 877 622 7 106 064 

Výdaje Částka Kč 

mzdové náklady 4 472 662 

provozní výdaje 2 422 948 

CELKEM 6 895 610 

Výdaje Částka Kč 
2011 

Částka Kč 
2012 

mzdové náklady 4 347 640 4 472 662 

provozní výdaje 2 247 057 2 422 948 

CELKEM 6 594 697 6 895 610 
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Výdaje domova pro seniory jsou v roce 2012 bezmála o 265 000,- Kč vyšší než v roce 2011. 

Výdajová položka „Mzdové náklady“ vzrostla v roce 2012 o 125 022,- Kč oproti roku 2011. 

Provozní výdaje vzrostly v roce 2012 o 175 891,- Kč oproti roku 2011. 

Graf a tabulka č. 19 Srovnání hospodaření v roce 2011 a 2012 

 

Hospodaření Domova pro seniory v Bílovci podobně jako v roce 2011 tak i v roce 2012 

vykazuje přebytek, a to ve výši 210 454,- Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hospodaření Domova pro 
seniory v Bílovci 

Částka v Kč za rok 2011 Částka v Kč za rok 2012 

Příjmy  6 877 622 7 106 064 

Výdaje 6 594 697 6 895 610 

Výsledek hospodaření 282 925 210 454 
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II. OSOBNÍ ASISTENCE 
 

Služba osobní asistence v Bílovci je sociální službou, která vzešla z komunitního plánování 

města a byla registrována 1. 7. 2009.  

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a s každodenními 

běžnými úkony, které si ze zdravotních důvodů nemohou sami zabezpečit. Výhodou osobní 

asistence je možnost setrvat v domácím prostředí, kam osobní asistent dochází a dle 

individuální potřeby klienta je domluvena spolupráce. Služba je určena zejména seniorům a 

zdravotně postiženým osobám. 

Služba osobní asistence je poskytována ve městě Bílovci a je zaměřena na osoby se 

zdravotním postižením a seniory se sníženou soběstačností.   

Činnosti, které osobní asistent poskytuje, se odvíjí od individuálních potřeb uživatele a jsou 

dány vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. Jedná se zejména o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při 

hygieně, při zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti. Osobní asistent provádí také 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako je pomoc s nácvikem a upevňováním 

motorických dovedností, pomoc při vyřizování běžných záležitostí klienta.  

Osobní asistence nenahrazuje veřejně dostupné služby (např. mytí oken, vymalování bytu, 

úklid po vymalování, odklízení sněhu a jiné náročné práce) nesouvisející se sociální péči o 

uživatele.  
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1. Klienti osobní asistence k 31. 12. 2012 

V průběhu roku 2012 měla osobní asistence celkem 25 klientů z toho 10 mužů a 15 žen.  

Graf a tabulka č. 1 Počet klientů v roce 2012 

 

Největší počet klientů v roce 2012 měla služba osobní asistence v měsíci říjnu a prosinci. 

Nejméně klientům byla osobní asistence poskytována v měsíci lednu. 

Graf a tabulka č. 2 Srovnání počtu klientů v letech 2009, 2010, 2011a 2012 

 

Ve srovnání s uplynulými roky zaznamenáváme nárust počtu klientů, kdy v roce 2010 bylo 

v průměru 15 klientů, v roce 2011 třináct klientů a v roce 2012 již v průměru 17 klientů za 

měsíc.  

 

 

 Měsíc Počet klientů 

Leden 14 
Únor 16 
Březen 16 
Duben 17 
Květen 17 
Červen 16 
Červenec 17 
Srpen 16 
Září 15 
Říjen 18 
Listopad 17 
Prosinec 18 
PRŮMĚR 17 

  2009 2010 2011 2012 

Leden   17 16 14 
Únor   14 15 16 
Březen   15 16 16 
Duben   17 16 17 
Květen   15 16 17 
Červen   16 15 16 
Červenec 6 15 12 17 
Srpen 11 15 12 16 
Září 11 16 12 15 
Říjen 12 15 14 18 
Listopad 12 16 14 17 
Prosinec 13 15 14 18 
PRŮMĚR 11 15 13 17 
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Graf a tabulka č. 3 Počet klientů přijatých, s ukončením služby OA a zemřelých v roce 2012 

 

V roce 2012 začalo nově využívat službu osobní asistence 11 klientů (6 žen, 5 mužů), pět 

klientů zemřelo a se třemi byla služba osobní asistence ukončena. Ke konci roku 2012 nebyly 

evidovány žádné neuspokojené žádosti o poskytování služby osobní asistence.  

Graf a tabulka č.4 Věkové rozložení klientů k 31. 12. 2012 

 

Ke konci roku 2012 tvořili nejpočetnější skupinu klienti ve věku 86-95 let (9 klientů). V roce 

2012 oslavily tři z klientek 92. narozeniny. Nejstarším klientem osobní asistence v roce 2012 

byl 94 letý klient. Průměrný věk klientů byl ke konci roku 2012 77,8 let. 

Graf a tabulka č. 5 Stupeň závislosti klientů k 31. 12. 2012 

 

Příspěvek na péči je dávkou určenou osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. Slouží 

mj. jako příspěvek na nákup sociálních služeb, tj. i osobní asistence. Příjemcem příspěvku na 

péči není poskytovatel služeb osobní asistence, ale samotný klient osobní asistence. 

Nejpočetnější skupinou jsou v roce 2012 klienti závislí ve II. stupni pobírající příspěvek na 

péči ve výši 4 000,- Kč. Druhou nejpočetnější skupinou jsou klienti závislí na pomoci jiné 

osoby ve stupni I. (800,- Kč) a III. (8 000,-). Dva z klientů osobní asistence v roce 2012 jsou 

závislý ve stupni IV. (12 000,- Kč). U 4 klientů osobní asistence probíhá správní řízení ve věci 

přiznání příspěvku na péči. 

 

  Počet klientů 

Přijatí klienti 11 

Ukončení poskytování OA 3 

Zemřelí klienti 5 

Věk klientů Počet klientů 

35 - 49 let 1 

50-65 let 4 

66-75 let 6 

76-85 let 5 

86-95 let 9 

Stupeň závislosti Počet klientů 

I. stupeň závislosti 3 

II. stupeň závislosti 13 

III. stupeň závislosti 3 

IV. stupeň závislosti 2 
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2. Personální zajištění služby k 31. 12. 2012 

Provoz Osobní asistence k 31. 12. 2012 zajišťovali vedoucí organizační složky, sociální 

pracovník, 3 pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti.  

Graf č. 6 Organizační struktura Osobní asistence k 31. 12. 2012 

 

K 31. 12. 2012 pracovalo v rámci osobní asistence celkem 5 zaměstnanců. 

Graf a tabulka č. 7 Rozložení dosaženého vzdělání u zaměstnanců v roce 2012 

 

Ve službě osobní asistence pracovali v roce 2012 dva vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. 

Jeden zaměstnanec dosáhl úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou a dva 

zaměstnanci pracovali v osobní asistenci s výučním listem.  

Graf a tabulka č. 8 Vzdělávání zaměstnanců v roce 2012 

 

Pracovníci v sociálních službách - osobní asistence - mají ze zákona povinnost se vzdělávat. 

Vzdělávání je zajištěno zejména prostřednictvím účasti na školících akcích, akreditovaných 

kurzech, konferencích a supervizích.  V průběhu roku 2012 se pracovníci zúčastnili celkem 

osmi školících akcí a dvou skupinových supervizí.  

 

 

Vzdělání Počet zaměstnanců 

vysokoškolské 2 

střední s maturitou 1 

střední s výučním listem 2 

Druh  Počet  

Školící akce 8 

Supervize 2 

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 

 

Osobní asistent 

3 

Sociální pracovník 

1 



   

16 
 

2. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2012 

Maximální výše úhrady za poskytování služby osobní asistence činila do 30. 09. 2012 celkem 

100 Kč za hodinu. Od 01. 10. 2012 došlo ke zvýšení úhrad za poskytování služby na 120,- Kč 

za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud 

poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše 

úhrady se poměrně krátí. 

Graf a tabulka č. 8 Příjmy za úhradu poskytnutých služeb OA v roce 2012 

 

V roce 2012 bylo měsíčně za poskytnuté služby osobní asistence v průměru uhrazeno           

42 075,- Kč. Nejvyšší úhrada byla v roce 2012 v měsíci říjnu, a to bezmála 51 000,- Kč při 

osmnácti klientech, nejmenší v měsíci únoru v celkové částce 33 151,- Kč při šestnácti 

klientech. 

Graf a tabulka č. 9 Srovnání příjmů za úhradu poskytnutých služeb OA v letech 2009 - 2012 

 

Ve srovnání s uplynulými roky 2010 a 2011 zaznamenáváme v roce 2012 zvýšení příjmu 

z úhrad za poskytnuntou službu v průměru o 14 000,- Kč měsíčně oproti průměrným 

příjmům v roce 2010 a o více než 3 000,- Kč měsíčně oproti průměrným příjmům v roce 

2011.   

 Měsíc              KČ 

Leden 39 147 
Únor 33 151 
Březen 42 637 
Duben 40 535 
Květen 40 650 
Červen 41 194 
Červenec 43 320 
Srpen 46 355 
Září 34 040 
Říjen 50 236 
Listopad 47 790 
Prosinec 45 850 
CELKEM 504 905 

  2009 2010 2011 2012 

Leden   37 260 36 040 39 147 

Únor   28 885 34 890 33 151 

Březen   32 178 40 350 42 637 

Duben   22 838 46 190 40 535 

Květen   34 043 43 100 40 650 

Červen   18 700 50 650 41 194 

Červenec 7 053 15 730 37 250 43 320 

Srpen 20 095 19 432 33 850 46 355 

Září 22 458 19 040 34 700 34 040 

Říjen 26 728 38 200 34 050 50 236 

Listopad 26 663 39 230 36 500 47 790 

Prosinec 32 936 37 280 37 327 45 850 

CELKEM 135 933 342 816 464 897 504 905 
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Hospodaření služby Osobní asistence v roce 2012 

Graf a tabulka č. 10 Příjmy v roce 2012 

 

Příjmy v roce 2012 činily celkem 724 905,- Kč. Z čehož příjmy od klientů za úhradu služby      

70 % a státní dotace 30 % celkových příjmů služby osobní asistence. 

Graf a tabulka č. 11 Srovnání výše příjmu v roce 2011 a 2012 

 

Příjmy osobní asistence jsou v roce 2012 bezmála o 60 000,- Kč vyšší než v roce 2011. 

V příjmech z úhrad klientů v roce 2012, které oproti roku 2011 vzrostly o 39 855,- Kč, se 

promítá říjnové zvýšení úhrad za poskytování služby (viz výše). Vzrostla také položka „Státní 

dotace“, a to o 20 000,- Kč oproti roku 2011. 

Graf a tabulka č. 12 Výdaje v roce 2012 

 

Výdaje v roce 2012 dosahují 890 297,- Kč. Náklady na mzdy tvoří 99 % celkových výdajů a 

dosahují částky 877 249,- Kč. Zbylá část výdajů (1 %) tvoří náklady na provoz služby osobní 

asistence v celkové výši 13 048,- Kč. Zahrnují náklady na povinné školení (7 648,- Kč) a 

ochranné pracovní pomůcky v částce 5 400,- Kč.  

 

 

Příjmy Částka Kč 

Úhrada klientů 504 905 

Státní dotace 220 000 

CELKEM 724 905 

Příjmy Částka Kč 
v roce 2011 

Částka Kč 
v roce 2012 

Úhrada klientů 465 050 504 905 

Státní dotace 200 000 220 000 

CELKEM 665 050 724 905 

Výdaje Částka Kč 

Mzdové náklady 877 249 

Provozní výdaje 13 048 

CELKEM 890 297 
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Graf a tabulka č. 13 Srovnání výše výdajů za rok 2011 a 2012 

 

Výdaje služby osobní asistence jsou v roce 2012 bezmála o 128 000,- Kč vyšší než v roce 

2011. Výdajová položka „Mzdové náklady“ vzrostla v roce 2012 o 135 014,- Kč oproti roku 

2011. Provozní výdaje klesly v roce 2012 o 2 236,- Kč oproti roku 2011. 

Graf a tabulka č. 14 Srovnání hospodaření v roce 2011 a 2012 

 

 

 
 

Hospodaření služby osobní asistence podobně jako v roce 2011 tak i v roce 2012 vykazuje 

ztrátu, a to ve výši 165 392,- Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výdaje Částka Kč 
2011 

Částka Kč 
2012 

mzdové náklady 742 235 877 249 

provozní výdaje 15 284 13 048 

CELKEM 762 519 890 297 

Hospodaření služby osobní asistence Částka v Kč 
v roce 2011 

Částka v Kč 
v roce 2012 

Příjmy  665 050 724 905 

Výdaje 762 519 890 297 

Výsledek hospodaření -97 469 -165 392 



   

19 
 

III. PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A 
DOMÁCNOST 

 
Služby pro rodinu a domácnost jsou od května 2008 provozovány na základě živnostenského 

listu ve městě Bílovec (zejména v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci). Cílovou skupinou 

jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního 

stavu.  

Mezi poskytované služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při 

přípravě jídla, oblékání, prostorové orientaci), donáška obědů, úklid domácnosti, obstarávání 

nákupů, doprovody a pochůzky.  

Tabulka č. 1 Ceník poskytování služeb pro rodinu a domácnost do 31. 09. 2012 a od 01. 10. 

2012 

DRUH SLUŽBY 
Do 31. 09. 2012 

Od 01. 10. 2012 
Klient s PNP* Klient bez PNP 

Příprava a podání jídla a pití 85,- Kč/hod 60,-Kč/hod 90,-Kč/hod 

Běžný úklid a údržba domácnosti 85,-Kč/hod 60,-Kč/hod 90,-Kč/hod 

Údržba domácích spotřebičů 85,-Kč/hod 60,-Kč/hod zrušeno 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 85,-Kč/hod 60,-Kč/hod 100,-Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky 85,-Kč/hod 60,-Kč/hod 90,-Kč/hod 

Mytí oken bez šroubování 90,-Kč/hod 70,-Kč/hod 100,-Kč/hod 

Mytí oken se šroubováním 110,-Kč/hod 90,-Kč/hod 110,-Kč/hod 

Velký nákup 100,-Kč/hod 70,-Kč/hod 100,-Kč/hod 

Praní a žehlení ložního prádla 100,-Kč/Kg 80,-Kč/Kg 100,-Kč/Kg 

Praní a žehlení osobního prádla 80,-Kč/Kg 60,-Kč/Kg 80,-Kč/Kg 

Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na úřady a 
instituce  

95,-Kč/hod 70,-Kč/hod 95,-Kč/hod 

Donáška obědů 15,- Kč 10,- Kč 10,- Kč 

Rozvoz obědů - terén 15,- Kč 10,- Kč 20,- Kč 

   

S účinností od 1. října 2012 došlo ke změně úhrad za poskytování služeb pro rodinu a 

domácnost. Služby jsou poskytované za úhradu podle ceníku schváleného Radou města 

Bílovce 06. 09. 2012. Jsou poskytovány v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin na 

základě dohody pečovatele a klienta.  

Město Bílovec provozuje Dům s pečovatelskou službou na ulici 17. listopadu 373/36 v Bílovci 

(dále jen „DPS“), kde disponuje celkem 82 jednopokojovými byty a 12 dvoupokojovými byty 

o rozloze v průměru 27 m2 v případě jednopokojového a 46 m2 v případě dvoupokojového 

bytu. Prostory a vstupy jsou převážně bezbariérové, samotné byty však bezbariérové nejsou. 

Byty v DPS jsou vybaveny kuchyňskou linkou, koupelnou a toaletou - nájemník má možnost si 

byt vybavit vlastním nábytkem. 
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DPS slouží především občanům, kteří si nedokáží vzhledem ke svému věku, zdravotnímu 

stavu či ztrátě soběstačnosti zajistit životní potřeby ve svém vlastním prostředí a pomoc jim 

nemůže být zajištěna vlastní rodinou. 

1. Klienti provozování služeb pro rodinu a domácnost k 31. 12. 2012 

Graf a tabulka č. 2 Počet klientů odebírající služby v roce 2012 

 

V průběhu roku 2012 měly služby pro rodinu a domácnost celkem 137 klientů z toho            

39 mužů a 98 žen. Největší počet klientů - 101 byl v roce 2012 v měsíci březnu, zatímco 

nejmenší počet klientů 83 byl v měsíci srpnu. V  roce 2012 bylo v průměru 91 klientů.  Mezi 

obyvateli DPS měla služba v průběhu roku 102 klientů, v terénu 35 klientů. 

Graf a tabulka č. 3 Srovnání počtu klientů v letech 2011 a 2012 

 

Ve srovnání s rokem 2011 zaznamenáváme v roce 2012 pokles počtu klientů ve všech 

měsících s výjimkou měsíce listopadu a prosince. Přesto bylo v roce 2012 v  průměru více 

klientů než v roce 2011.  

  Počet klientů 

Leden 98 
Únor 97 
Březen 101 
Duben 97 
Květen 89 
Červen 86 
Červenec 85 
Srpen  83 
Září 87 
Říjen 87 
Listopad 96 
Prosinec 93 
PRŮMĚR 92 

  Počet klientů 

Leden 103 98 
Únor 99 97 
Březen 104 101 
Duben 101 97 
Květen 99 89 
Červen 95 86 
Červenec 85 85 
Srpen  87 83 
Září 88 87 
Říjen 90 87 
Listopad 70 96 
Prosinec 70 93 
PRŮMĚR 91 92 
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2. Nájemníci Domu s pečovatelskou službou v Bílovci k 31. 12. 2012 

K 31. prosinci 2012 bylo nájemníky DPS využíváno 78 jednopokojových a 11 dvoupokojových 

bytů (25 mužů, 74 žen). Pět bytů nebylo využíváno (uvolněno pro potřeby přestěhování 

klientů Domova pro seniory). Nájemní smlouva je s novým nájemníkem uzavírána na dobu tří 

měsíců. Stávajícím nájemníkům, kteří mají nájemní smlouvu na dobu určitou, může být za 

splnění podmínek nájemní smlouva prodloužena vždy o jeden rok.  

Graf a tabulka č. 4 Počet přijatých žádostí v roce 2012 

 

V průběhu roku 2012 bylo evidováno 20 nových žádostí o přidělení bytu v DPS, z toho 6 

žadatelů mužů a 14 žadatelů žen. Mezi žadateli byl také jeden manželský pár. Z přijatých 

žádostí bylo 13 zařazeno do Evidence. Sedmi žadatelům, kteří podali v roce 2012 Žádost o 

přidělení bytu v DPS, byl byt v DPS přidělen.   

Tabulka č. 5 Struktura nájemníků podle druhu nájemní smlouvy k 31. 12. 2012 

 

K 31. 12. 2012 mělo v DPS 27 nájemníků uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. 

Jedná se o jedny z prvních nájemníků bytů v DPS. V souladu se Zásadami o hospodaření 

s byty v DPS je v současné době možné uzavírat nájemní smlouvy pouze na dobu určitou. 

Tímto způsobem má nájemní smlouvu uzavřeno 72 nájemníků bytů v DPS. 

 

 

 

  Počet žadatelů 

muži 5 

ženy 13 

manželský pár 1 

CELKEM 20 

Druh nájemní 
smlouvy 

Počet 
nájemníků 

Na dobu neurčitou 27 

Na dobu určitou 72 
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Tabulka č. 6 Struktura nájemníků podle využívání služeb pro rodinu a domácnost k 31. 12. 

2012 

 

Dům s pečovatelskou službou v Bílovci by měl sloužit občanům města Bílovce a jeho částí a 

zároveň takovýmto občanům, kteří potřebují pomoc v péči o svou osobu a domácnost.  

K 31. 12. 2012 odebíralo služby pro rodinu a domácnost celkem 84 nájemníků bytů v DPS. 

Služby v roce 2012 neodebíralo 15 nájemníků DPS.  

 

Tabulka č. 7 Struktura nájemníků podle místa původního bydliště k 31. 12. 2012 

 

Žadatelé, kteří mají trvalý pobyt v Bílovci nebo jeho místních částech (Bravinné, Lhotka, 

Lubojaty, Ohrada, Stará ves, Výškovice) mají přednost při přidělení bytu v DPS před ostatními 

žadateli bydlící mimo Bílovec a jeho části. Opět se vychází z myšlenky, že DPS by měl sloužit 

především občanům města Bílovce a jeho částí.  

K 31. 12. 2012 bylo v DPS 81 z 99 nájemníků, jejichž původní bydliště bylo v Bílovci a jeho 

částech. 

 

 

 

 

 

 

 

Využití služeb pro rodinu a 
domácnost 

Počet 
nájemníků 

Neodebírá služby 15 

Odebírá služby v hodnotě nižší než 
300,- Kč/měsíc 

47 

Odebírá služby v hodnotě vyšší než 
300,- Kč/měsíc 

37 

Původní 
bydliště 

Počet 
nájemníků 

Bílovec 81 

Mimo Bílovec 18 
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3. Personální zajištění služeb pro rodinu a domácnost a Domu 

s pečovatelskou službou v Bílovci  

 

Graf č. 8 Organizační struktura služeb pro rodinu a domácnost a Domu s pečovatelskou 

službou v Bílovci k 31. 12. 2012 

 

 

Provoz služeb pro rodinu a domácnost a DPS k 31. 12. 2012 zajišťovali vedoucí organizační 

složky, sociální pracovník, dvě pečovatelky, uklízečka a údržbář. K 31. 12. 2012 pracovalo 

v rámci služeb a DPS celkem 6 zaměstnanců.  

Vedoucí organizační složky a sociální pracovník vykonávají současně agendu související 

s poskytováním služeb Domova pro seniory, Osobní asistence, Provozování služeb pro rodinu 

a domácnost a zajišťují provoz Domu s pečovatelskou službou v Bílovci. Údržbář vykonává 

svoji práci v rámci služeb Domova pro seniory a Provozování služeb pro rodinu a domácnost 

a současně se podílí na zajištění drobných oprav v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci. 

 

Graf a tabulka č. 9 Rozložení dosaženého vzdělání u zaměstnanců v roce 2012 

 

Ve službách pro rodinu a domácnost a v DPS pracovali k 31. 12. 2012 dva vysokoškolsky 

vzdělaní zaměstnanci a čtyři zaměstnanci se středním vzděláním s výučním listem.  

 

 

Vzdělání Počet zaměstnanců 

vysokoškolské 2 

střední s výučním 
listem 

4 

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 

 

Sociální pracovnice 

1 

Pečovatel 

2 
Úsek provozní 

Uklízečka 

1 

Údržbář 

1 
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4. Ekonomické ukazatele k 31. 12. 2012 

V roce 2012 probíhala v DPS oprava výtahu v celkové výši 7 940,- Kč, oprava podlahových 

krytin v bytech a na společných chodbách v částce 9 656,- Kč.  V průběhu roku bylo do 

vybraných bytů DPS pořízeno 7 ks nových kuchyňských linek (+ oprava dvířek kuchyňské 

linky) v celkové výši 65 608,- Kč. V říjnu 2012 proběhla výměna a montáž vstupních dveří do 

Klubu seniorů v částce 36 912,- Kč. V listopadu 2012 byl vyměněn stacionární ohřívač            

(92 820,- Kč). 

Graf a tabulka č. 10 Příjmy za úhradu poskytnutých služeb v roce 2012 

 

V roce 2012 bylo měsíčně za poskytnuté služby pro rodinu a domácnost v průměru uhrazeno 

29 508,- Kč. Nejvyšší úhrada byla v měsíci listopadu, a to bezmála 39 000,- Kč                          

při 96 klientech, nejnižší v měsíci září 24 185,- Kč při 87 klientech. 

Graf a tabulka č. 11 Rozložení využívání služeb pro rodinu a domácnost v roce 2012 

 

Nejvíce využívanou službou byla v roce 2012 donáška oběda, která se realizuje v rámci města 

Bílovce a Staré Vsi. Druhou nejvíce využívanou službou bylo praní a žehlení a třetí vysávání. 

Nejméně využívanou službou byly doprovody.  

 

 

  2012 

Leden 29 323 
Únor 30 417 
Březen 35 243 
Duben 27 536 
Květen 26 795 
Červen 26 598 
Červenec 24 631 
Srpen 26 931 
Září 24 185 
Říjen 33 152 
Listopad 38 578 
Prosinec 28 708 
PRŮMĚR 29 508 

  Počet služeb 

Nakupování 132 

Donáška oběda 616 

Praní a žehlení 480 
Pochůzky 85 

Vysávání 285 

Úklid 230 

Mytí oken 76 
Doprovody 6 

CELKEM 1910 



   

25 
 

Graf a tabulka č. 12 Srovnání využívání služeb pro rodinu a domácnost v roce 2011 a 2012 

 

V roce 2012 došlo k celkovému snížení počtu využitých služeb z 2 173 v roce 2011 na 1 910 

využitých služeb v roce 2012. Rozložení využívání služeb zůstává v roce 2012 stejné jako 

v roce 2011.  

Graf a tabulka č. 13 Srovnání množství poskytnutých služeb pro rodinu a domácnost 

v jednotlivých měsících v roce 2011 a 2012 

 

V roce 2012 bylo v průměru poskytnuto 159 služeb pro rodinu a domácnost měsíčně, což je 

průměrně o 11 služeb měsíčně méně než v roce 2011.  

Graf a tabulka č. 14 Srovnání výše výdajů na nájemné a na služby spojené s užíváním bytu 

za rok 2011 a 2012 

 

  Počet služeb 
v roce 2011 

Počet služeb 
v roce 2012 

Nakupování 166 132 

Donáška oběda 632 616 

Praní a žehlení 477 480 

Pochůzky 113 85 

Vysávání 430 285 

Úklid 265 230 

Mytí oken 89 76 

Doprovody 1 6 

CELKEM 2173 1910 

  Počet služeb 
v roce 2011 

Počet služeb 
v roce 2012 

Leden 194 173 
Únor 185 177 
Březen 199 187 
Duben 206 164 
Květen 196 146 
Červen 174 144 
Červenec 150 146 
Srpen 165 142 
Září 168 147 
Říjen 187 142 
Listopad 181 183 
Prosinec 168 159 
PRŮMĚR 170 159 

Výdaje Částka Kč 
2011 

Částka Kč 
2012 

Služby 1 204 126 1 458 735 

Nájemné 1 084 200 1 534 904 

CELKEM 2 288 326 2 993 639 



   

26 
 

Výše nájemného je stanovena podle velikosti bytu v průměru 40,- Kč /m2/měsíc. Náklady na 

služby a teplo jsou každoročně v průběhu května - června zúčtovány dle skutečných odběrů, 

které jsou evidovány poměrovými měřiči tepla.  

V roce 2012 činily náklady za služby (příjmy z poskytovaných služeb a výrobků př. rozvod 

tepla, osvícení společných prostor, výtah) 1 458 735,- Kč, což je o 254 609,- Kč více než v roce 

2011. Za nájemné v bytech DPS  bylo v roce 2012 uhrazeno o 450 704,- Kč více než v roce 

2011.  

Hospodaření Domu pečovatelskou službou v Bílovci včetně provozování 

služeb pro rodinu a domácnost za rok 2012 

Graf a tabulka č. 15 Příjmy v roce 2012 

 

Příjmy v roce 2012 činily celkem 3 347 736,- Kč. Z čehož příjmy od klientů za úhradu služby 

pro rodinu a domácnost tvoří 11 %, nájemné 46 % a úhrada za služby z poskytovaných služeb 

a výrobků 44 % celkových příjmů. 

Graf a tabulka č. 16 Srovnání výše příjmů za rok 2011 a 2012 

 

Sledované příjmy jsou v roce 2012 bezmála o 704 232,- Kč vyšší než v roce 2011. Pokles 

zaznamenala pouze položka „Úhrada za služby pro rodinu a domácnost“, která poklesla o      

1 081,- Kč oproti roku 2011.  

*Zahrnuje vodné, stočné, dodávku teplé vody, výtah, osvětlení společných prostor, společná anténa, dodávka tepla, úklid 

společných prostor, vyúčtování přeplatku a nedoplatku za služby za předcházející rok.  

Příjmy Částka Kč 

Nájemné 1 534 904 

Úhrada za služby* 1 458 735 

Úhrada za služby pro rodinu 
a domácnost 

354 097 

CELKEM 3 347 736 

Příjmy Částka v Kč 
2011 

Částka v Kč 
2012 

Nájemné 1 084 200 1 534 904 

Úhrada za služby* 1 204 126 1 458 735 

Úhrada za služby 
pro rodinu a 
domácnost 

355 178 354 097 

CELKEM 2 643 504 3 347 736 
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Graf a tabulka č. 17 Výdaje v roce 2012 

 

Výdaje v roce 2012 dosahují 2 262 172,- Kč. Náklady na mzdy tvoří 25 % celkových výdajů. 

Provozní výdaje tvoří největší položku, představují 75 % celkových výdajů a zahrnují zejména 

zálohy na plyn, elektrickou energii, vodu a provoz Klubu seniorů. 

Graf a tabulka č. 18 Investiční výdaje v roce 2012 

 

Investiční výdaje zahrnují opravu podlahových krytin v bytech a na společných chodbách, 

pořízení 7 ks nových kuchyňských linek (+ oprava dvířek kuchyňské linky), výměnu a montáž 

vstupních dveří do Klubu seniorů a výměnu stacionárního ohřívače. Celkové investiční výdaje 

dosahují částky 204 996,- Kč.              

Graf a tabulka č. 19 Srovnání výše mzdových a provozních výdajů za rok 2011 a 2012 

 

Sledované výdaje jsou v roce 2012 bezmála o 77 000,- Kč nižší než v roce 2011. Výdajová 

položka „Mzdové náklady“ vzrostla v roce 2012 o 7 357,- Kč oproti roku 2011. Provozní 

výdaje jsou v roce 2012 o 82 915,- Kč nižší než v roce 2011. 

  

 

Výdaje Částka Kč 

Mzdové náklady 576 751 

Provozní výdaje 1 685 421 

CELKEM 2 262 172 

Výdaje Částka v Kč  

Vstupní dveře 36 912 

Podlahová krytina 9 656 

Kuchyňské linky 65 608 

Stacionární ohřívač 92 820 

CELKEM 204 996 

Výdaje Částka Kč 
2011 

Částka Kč 
2012 

mzdové náklady 569 394 576 751 

provozní výdaje 1 768 336 1 685 421 

CELKEM 2 338 299 2 262 172 
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Graf a tabulka č. 20 Výsledné hospodaření v roce 2012 

 

Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost v roce 2012 vykazuje přebytek ve výši   

880 568,- Kč.  

Graf a tabulka č. 21 Srovnání hospodaření v roce 2011 a 2012 

 

Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost podobně jako v roce 2011 tak i v roce 

2012 vykazuje přebytek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření DPS a služeb pro rodinu a domácnost Částka Kč 

Příjmy  3 347 736 

Provozní, mzdové a investiční výdaje 2 467 168 

Výsledek hospodaření 880 568 

Hospodaření 
DPS a služeb 
pro rodinu a 
domácnost 

Částka v Kč 
v roce 2011 

Částka v Kč 
v roce 2012 

Příjmy  2 643 504 3 347 736 

Výdaje 2 508 286 2 467 168 

Výsledek 
hospodaření 

135 218 880 568 
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IV. PŘEHLED CELKOVÉHO HOSPODAŘENÍ  

Tabulka č. 1 Rozpis hospodaření Sociálního zařízení města Bílovce v roce 2012 

 PŘÍJMY ČÁSTKA KČ VÝDAJE ČÁSTKA KČ 

D
O

M
O

V
 P

R
O

 
SE

N
IO

R
Y

 

od klientů za úhradu pobytu 2 781 724 mzdové náklady 4 472 662 

státní dotace 1 309 000 provozní výdaje 2 422 948 

ostatní příjmy 3 015 340 

CELKEM 6 895 610 
CELKEM 7 106 064 

D
P

S 
A

 S
LU

ŽB
Y

 P
R

O
 

R
O

D
IN

U
 A

 
D

O
M

Á
C

N
O

ST
 

Nájemné 1 534 904 Mzdové náklady 576 751 
 

Úhrada za služby 1 458 735 Provozní výdaje 1 685 421 

Úhrada za služby pro rodinu a 
domácnost 

354 097 Investiční výdaj 204 996 

CELKEM     3 347 736 CELKEM 2 467 168 

O
SO

B
N

Í 
A

SI
ST

EN
C

E Úhrada klientů 504 905 Mzdové náklady 877 249 

Státní dotace 220 000 Provozní výdaje 13 048 

CELKEM  724 905 CELKEM 890 297 

 

Graf č. 1 Výsledek hospodaření Sociálního zařízení města Bílovce v roce 2012 

 

 


