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Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o.p.s.,
Vážení čtenáři, přátelé, obyvatelé domova, rodinní příslušníci, zaměstnanci a všichni, kdo
naši práci podporují a oceňují.
Právě se vám do rukou dostává třetí vydání výroční zprávy naší obecně prospěšné společnosti,
které jsem pro vás, spolu s některými spolupracovníky, připravila.
Ukončili jsme druhý rok naší snahy o co nejlepší péči a podporu poskytovanou našim
obyvatelům, snahy o vytvoření takových podmínek, které by našim uživatelům alespoň trochu
připomínaly domov.
Rok 2013 byl pro naši společnost ve znamení přijímání dalších uživatelů služby až po
zaplnění celé kapacity – 74 lůžek, přijímání dalších zaměstnanců, kteří zajišťují potřebnou
podporu a pomoc našim obyvatelům a ve znamení intenzivní práce všech zúčastněných stran.
Naší společnou snahou bylo stabilizovat všechny procesy a zlepšovat služby, která vám naše
Centrum každodenně nabízí.
Během roku 2013 se nám podařilo optimalizovat počet zaměstnanců na všech provozních
úsecích, především na úseku přímé obslužné péče. Pro zlepšení poskytovaných odborných
sociálních služeb jsme přijali druhou sociální pracovnici, která má po metodické stránce na
starosti nejen plánování a realizaci aktivizačních činností, ale především individuální
plánování průběhu služby jednotlivým uživatelům.
Dále jsme rozšířili nabídku aktivizačních a zájmových činností pro naše obyvatele, zavedli
jsme pravidelné týdenní nákupy pro uživatele, začali jsme zajišťovat pravidelný dovoz a
doprovod zájemců na nedělní bohoslužby v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Host., vydali jsme
1. ročník časopisu „Zahradníček“, ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Bystřici pod
Hostýnem se nám podařilo vyzdobit chodby domova krásnými obrazy, které malovaly děti
z našeho města a nejbližšího okolí. Venkovní pergolu jsme doplnili novými lavečkami a stoly,
aby mohla začít sloužit ke svému účelu – k posezení v krásném prostředí pod Zábřehem.
Pobyt v našem domově mnohým uživatelům zpříjemňuje svojí přítomností také nemocniční
kaplanka, která mezi nás dochází 2 x týdně. Uživatelé mají spolu s ní možnost rozhovorů,
četby duchovní literatury, společné modlitby nebo jen popovídání si o svých těžkostech a
starostech.
Paní Anna Máchová oslavila, spolu s námi, 19. března 2013 krásné a požehnané 100. výročí
svého narození. Oslava to byla nejen důstojná, ale i veselá, plná zpěvu a dobré nálady. Přesně
taková, jaká je oslavenkyně sama.
A tak bychom mohli ve výčtu dalších a dalších aktivit, které jsme v roce 2013 nově nastavili,
ale i těch, která již byly zavedeny, pokračovat.
Dne 6. 11. 2013 jsme na naši žádost a rozhodnutím zastupitelstva města Bystřice pod
Hostýnem změnili sídlo naší obecně prospěšné společnosti. Nyní je adresa sídla stejná jako
místo poskytování služby tedy – A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
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Ráda bych touto cestou poděkovala představitelům města za finanční podporu naší činnosti,
za výbornou spolupráci při řešení reklamačních záležitostí v novém objektu a za nezištnou
spolupráci všem členům správní a dozorčí rady. Poděkování patří také paní primářce Jarmile
Živné za obětavou starost o zdraví našich uživatelů a všem, kteří se jakoukoliv měrou
zasloužili o další bezproblémový chod domova určeného našim spoluobčanům, kteří naši
pozornost a péči nejvíce zasluhují.
S přáním všeho dobrého

Mgr. Šárka Jelínková, ředitelka
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Základní údaje o organizaci
Statutární orgán:
Mgr. Šárka Jelínková

ředitelka společnosti

Členové správní rady:
Mgr. Marcela Vegrichtová
Mgr. Vladislava Bělíková
Mgr. Ivo Vojtek

předsedkyně správní rady
členka správní rady
člen správní rady

Členové dozorčí rady:
Ing. Eva Šillerová
MUDr. Hana Svobodová
Jiří Ott

předsedkyně dozorčí rady
členka dozorčí rady
člen dozorčí rady

Sídlo společnosti:
Místo provozování služby:
Společnost zapsána:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
e-mail:
telefon:

A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice p/Host.
A. Bartoše 1700, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 460
292 95 327
CZ 0029295327
107-985390217/0100
Komerční banka a.s., pobočka Bystřice pod Hostýnem
reditelka@cpszahrada.cz
734 263 400, 573 503 001- 4

Identifikátor sociální služby (KÚ): 6991665
Další kontakty:
Bc. Jana Světlíková
e-mail:
telefon:

vedoucí obslužné péče, zástupce ředitelky
vedouci.op@cpszahrada.cz
573 503 004, 730 181 369

Mgr. Tereza Lorencová
e-mail:
telefon:

sociální pracovnice
socialni.pracovnice@cpszahrada.cz
573 503 003, 730 181 368

Mgr. Šárka Ptáčková
e-mail:
telefon:

sociální pracovnice
socialni@cpszahrada.cz
573 503 003, 730 527 432
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Naděžda Nováková
e-mail:
telefon:

ekonomka společnosti
ekonom@cpszahrada.cz
573 503 002

Jiří Kozák
e-mail:
telefon:

správce budov
správce@cpszahrada.cz
573 503 018, 730 181 367

Hlavní činnost obecně prospěšné společnosti
Hlavní činností naší společnosti je dle Zakládací listiny poskytování sociálních služeb
fyzickým osobám dle vymezení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V současné době máme registrovánu jednu
sociální službu – domov pro seniory. Dle ustanovení § 49 zákona o sociálních službách je
služba zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování
(v ceně za ubytování je zahrnut úklid pokoje a sociálního zařízení, praní a žehlení
veškerého prádla, drobné opravy prádla, cena za energie)
b) poskytnutí stravy
(3 x denně – snídaně, oběd, večeře, zajištění několika druhů diet, pitný režim)
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
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Nabídka fakultativních služeb
Centrum pro seniory Zahrada nabízí nad rámec základních činností také služby fakultativní,
které nejsou zahrnuty v měsíční úhradě za pobyt a stravu. Tyto doplňkové služby se řídí
platným ceníkem, který schvaluje správní rada. Mezi nabízenými fakultativními službami
jsou např. nákupy pro uživatele, kopírování tiskovin, doprava uživatele po městě i mimo něj
(doprava k lékaři je zdarma), velké opravy prádla apod. Seznam nabízených fakultativních
služeb je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby. Aktuální ceník je
zveřejňován na našich webových stránkách.
Využití příspěvku na péči
Příspěvek na péči (dále jen PnP) náleží lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní
osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které
se týkají zajištění či přijímání stravy, pomoc s osobní hygienou či s pomocí výkonu
fyziologické potřeby, s oblékáním, s pohybem. Soběstačností se rozumí úkony, které
umožňují účastnit se běžného kontaktu se společenským prostředím. Je to např. schopnost
komunikovat, obstarat si osobní záležitosti, uplatňovat svá práva apod.
V případě, kdy osoba využívá pobytovou sociální službu – v našem případě domov pro
seniory - náleží celá výše příspěvku na péči poskytovateli sociální služby. PnP slouží k úhradě
služeb péče (§73 odst. 4, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů). Do pobytové služby – domov pro seniory, mohou být přijímány osoby,
které jsou ve výše uvedených oblastech závislí na pomoci jiné osoby.
Sociální pobytová služba je poskytována uživatelům nepřetržitě (ve dne i v noci) po celý rok
na základě „Smlouvy o poskytnutí sociální služby“ (dále je Smlouva). Zájemci o službu jsou
přijímáni na základě vyplněné „Žádosti o umístění do zařízení sociálních služeb“, která je
k dispozici přímo na adrese poskytování služby, popř. na Odboru sociálních věcí městského
úřadu v Bystřici pod Hostýnem, k dispozici je také ke stažení na našich webových stránkách
www.cpszahrada.cz.
Uživatelé služby mají právo využívání služby a pobyt v domově ukončit výpovědí Smlouvy.
Zaměstnanci domova jsou obyvatelům k dispozici 24 hodin denně, poskytují pomoc a
podporu dle individuálních potřeb každé osoby v těch úkonech, které si již nemůže osoba
zajistit sama.
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Sociální služba – domov pro seniory
Posláním Centra pro seniory Zahrada je poskytnutí podpory a pomoci lidem, kteří se nachází
v životní etapě, ve které již ubývá sil. Podpora a pomoc je nabízena v oblasti tělesné, duševní
i duchovní. Naší snahou je, aby senioři prožili svůj život v klidném, příjemném prostředí, a to
způsobem, který bude co nejvíce odpovídat jejich potřebám a přáním.
Cílová skupina
Senioři, kteří jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu a kteří nejsou schopni bez
pomoci druhé osoby ani za pomoci terénních sociálních služeb vést samostatný život ve svém
domácím prostředí. Věková hranice uživatelů od 60 let.
Zásady služby
1) zaměření na ochranu základních lidských práv a svobod, především na zachování
lidské důstojnosti, soukromí a svobodné vůle uživatele
2) plánování individuální pomoci a podpory společně s jednotlivými uživateli
3) poskytování nezbytné míry podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů
a která nezvyšuje jejich závislost na službě
4) nabídka činností pro uživatele odpovídá jejich věku a zájmům, podílí se na pocitu
potřebnosti a seberealizace
Hlavní cíl služby
Hlavním cílem Centra pro seniory Zahrada je spokojený uživatel. Toho bychom rádi dosáhli
poskytováním takových služeb, které jsou individuálně přizpůsobené potřebám uživatelů a lze
je prostřednictvím naší služby realizovat.
Kapacita služby
74 lůžek

Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení provozu
sociální služby
Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. je bezbariérovým zařízením vybudovaným s ohledem na
potřeby starší generace. Budova je třípodlažní, vybavená dvěma výtahy – osobním a
nákladním. Ubytování je zajištěno ve 40 ti jednolůžkových pokojích a v 17 ti dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC a sprcha). Pokoje v druhém a třetím nadpodlaží
mají svůj vlastní balkon.
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Celý objekt je rozdělen podle barev a jednotlivá oddělení jsou pro větší přehlednost označena
písmeny:
V přízemí se nachází objekt A v barvě šedé (kuchyňský provoz, kanceláře aj.), nalevo od
vstupu je oddělení B v barvě starorůžové, v 1. patře napravo od schodiště se nachází oddělení
C v barvě hnědé, nalevo od schodiště oddělení D v barvě modré. Ve 2. patře najdeme na
pravé straně oddělení E v barvě okrové a nalevo oddělení F s barvou zelenou.
Samotné vybavení pokojů pro uživatele odpovídá nárokům cílové skupiny. Zařízení poskytuje
standardní vybavení pokojů (polohovatelné postele, uzamykatelné skříně, noční stolek,
konferenční stolek, židle, křeslo, poličky, signalizační zařízení pro přivolání personálu aj.),
každý pokoj má vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprchu se sedátkem).
Teplota na pokojích odpovídá nárokům cílové skupiny, místnosti jsou osvětleny tak, aby
nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů. Zařízení disponuje řadou technických
a kompenzačních pomůcek (hrazdy k lůžku, jídelní desky k postelím, invalidní vozíky,
toaletní křesla, chodítka aj.).
V 1. NP se nachází velké jídelna, která slouží zároveň také jako místnost pro kulturní a jiné
vyžití uživatelů. Dále zde najdeme moderně vybavený kuchyňský provoz, 4 kanceláře,
příruční prádelnu, šatnu pro zaměstnance a v neposlední řadě se zde nachází jedno oddělení
určené především imobilním uživatelům a těm, kteří mají největší míru závislosti na pomoci
druhé osoby. Na oddělení je místnost personálu, koupelna s polohovatelnou vanou, pracovní
terapie a kulturní místnost a skladovací prostory. Dále se v přízemí nachází ošetřovna a
ordinace lékaře.
V 2. NP se nachází malá kaple, 2 venkovní terasy, 24 pokojů pro uživatele, 2 pracovní terapie,
2 kulturní místnosti, místnost personálu a skladovací prostory.
V 3. NP najdeme opět 24 ubytovacích jednotek pro uživatele, místnost pro personál, 2
pracovní terapie, 2 kulturní místnosti a skladovací prostory.
4. NP tvoří půdní prostory, strojovna VZT a několik skladů, včetně skladu pro osobní věci
uživatelů (např. sezónních věcí).
Vedle hlavní budovy se nachází hospodářský objekt, v němž je přístupna dílna, šatna se
sociálním zařízením pro údržbu a sklad. Dále jsou zde 2 garáže, sklad zahradního nábytku,
přístřešek na odpad (2 chladicí boxy na infekční odpad) a přístřešek na kola.
Areál zařízení je oplocený, vybavený upravenými chodníky s lavičkami, s možností posezení
v altánu.
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Uživatelé sociální služby domova pro seniory
Za rok 2013 bylo přijato 50 uživatelů. K 31. 12. 2013 využívalo naši službu 53 žen a 21
mužů, průměrný věk 82,3 roků. Nejstarší uživatelka měla 100 let, nejmladší uživatel 62 let.
10 uživatelů v roce 2013 zemřelo.
Věková struktura uživatelů k 31. 12. 2013:
Věková kategorie 60 – 65 let
Věková kategorie 66 – 75 let
Věková kategorie 76 – 85 let
Věková kategorie 86 – 95 let
Věková kategorie nad 96 let

2 osoby
12 osob
32 osob
27 osob
1 osoba

Příspěvek na péči pobíralo 73 uživatelů. 1 uživatel měl k 31. 12. 2013 o PnP zažádáno.
Stav k 31. 12. 2013:
Příspěvek na péči I. stupně
Příspěvek na péči II. stupně
Příspěvek na péči III. stupně
Příspěvek na péči IV. stupně

13 osob
30 osob
16 osob
14 osob

V roce 2013 bylo podáno 95 nových žádostí o umístění do služby. V evidenci žadatelů je od
začátku provozování sociální služby domov pro seniory celkem 277 žádostí. Z toho bylo
k 31. 12. 2013 přijato 89 žadatelů. K 31. 12. 2013 zůstává v evidenci 188 žádostí o službu.

Aktivizační činnosti

AKTIVITY A KULTURNÍ AKCE ZA ROK 2013
Počet
aktivit

40

Počet
klientů,
kteří se
aktivity
zúčastnili
680

27

275

37

285
150

Aktivity

Muzikoterapie (jedná se spíše o hudební kroužek, poslech hudby, zpěv, hra
na kytaru)
Čtení knih (Mýty a legendy z celého světa, Slovácko sa súdí/nesúdí, Dobré
a ještě lepší ráno, Dobrý voják Švejk, Staré pověsti české, Moudrost našich
dnů, Miluj svůj život, Barunka, Kytice, Verše do kapsy, Kniha básní aj.)
Zooterapie (terapie s morčetem)
Individuální činnosti (pro klienty, kteří upřednostňují individuální činnosti,
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nevyhledávají skupinové aktivity) – jedná se o různé aktivity dle přání a
potřeb každého – např. čtení, rozhovor, hra na kytaru, housle, poslech hudby
atd.
Promítání (Život na Sibiři, Příroda a známá místa v okolí našeho města,
8
160
Adventní čas)
Biblioterapie (včetně donáškové služby půjčování knih z Městské knihovny 9
55
Bystřice pod Hostýnem)
Canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka, canisterapii v CPS vykonává
30
360
paní Marie Lacná s fenkou Bájou)
Kondiční cvičení (běžné a protahovací cviky, posilování, cvičení
28
420
s pomůckami - overball, posilovací gumy, činky, tyče, různé míče a jiné)
Práce na PC v knihovně (PC je k dispozici všem klientům v knihovně CPS,
mohou se seznamovat s prací na PC, vyhledat si různé informace, PC je
využíván při terapiích atd.)
Duchovní služby (duchovní služby jsou v CPS zajišťovány panem farářem, který dochází do CPS
každý pátek, navštěvuje klienty na pokojích a slouží bohoslužbu v kapli CPS, a také službou
nemocniční kaplanky, zahrnující možnost rozhovorů, četby duchovní literatury, společné modlitby
nebo jen popovídání si o těžkostech a starostech)
311
Duchovní služby nemocniční kaplanky
16
Společné čtení Bible
Pletení obvazů (společné setkání pletařek)
4
4
Společná modlitba růžence

Kulturní akce

5. 1.
13. 2.
19. 3.
14. 5.
23. 5.
19. 6.
20. 6.
1.8.
22. 8.
9. 9.
12. 9.

Tři Králové
Masopust
Oslava paní Anny Máchové – 100 let
Hudební program p. Švec - Písně o lásce z různých dob
Vystoupení hudební skupiny Zahradní růže na Jarmarku sociálních služeb
v Kroměříži
Sportovní den ve Vážanech
Krajské kolo v petangue (DS Burešov)
Zahradní turnaj v petangue
Hudební program p. Švec - Letní hudební zahájení provozu altánku
Výlet na Sv. Hostýn
Hudební program p. Švec - Hudební program babího léta, poslech a zpívání
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Počet
klientů, kteří
se aktivity
zúčastnili
62
61
32
34
5
2
3
20
37
8
25
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1.10.
17. 10.
27. 10.
4. 12.
10. 12.
12. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.

známých lidových písní
Zahradní Slavnost – 1. Výročí otevření CPS (včetně turnaje v petangue a
soutěže v pečení sladkostí)
Hudební program Slavné a známé operety
Návštěva denního stacionáře na Chvalčově
Mikuláš
Vystoupení žáků ze ZŠ Bratrství
Vystoupení souboru Píšťaličky
Hudební program p. Švec - Krásná vánoční hudba a koledy
Vystoupení dětí z MŠ Bělidla
Vystoupení pěveckého sboru Vrabčáci
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40
19
9
60
27
44
14
33
37
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Údaje o zaměstnancích Centra pro seniory Zahrada, o.p.s.
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013:
Z toho:

51
47 žen a 4 muži

Název pracovní pozice

počet úvazků

ředitelka
vedoucí obslužné péče
sociální pracovnice
ekonom
skladní-zásobovač
pracovníci v sociálních službách
kuchař/ka (+ pomocná kuchařka)
údržba (správce + údržbář)
uklízeč/ka
Celkem

1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
34,0
5,0
2,0
4,0
51,0 úvazků

Na 4 zaměstnance byla poskytnuta dotace od Úřadu práce ČR.
V rámci dobrovolnictví bylo v našem domově v roce 2013 odpracováno celkem 212 hodin.

Praxe a kurzy realizované v našem domově v roce 2013
Naše Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. slouží také účastníkům rekvalifikačních kurzů,
studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol jako místo pro vykonávání jejich
odborné praxe. V roce 2013 u nás proběhly tyto praxe:
MARLIN, s.r.o.
Uherské Hradiště, Města Mayen 1536
Pobočka Valašské Meziříčí
Projekt Krok vpřed – pro nezaměstnané, administrativní práce – 1 pracovnice
Pobočka Kroměříž
Kurz PSS – z projektu Šance pro rodiče II ve Zlínském kraji – 2 praktikanti
Kurz PSS – 6 praktikantů
Střední zdravotnická škola Kroměříž
Kurz PSS – 6 praktikantů
Církevní střední odborná škola Bojkovice
Souvislá praxe 4. ročník – 1 studentka
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Univerzita Tomáše Bati – fakulta humanitních studií
Odborná ročníková praxe, 2. ročník, obor – zdravotně sociální pracovník – 2 studentky
Fond dalšího vzdělávání – Na Maninách 20, Praha
Projekt Stáže ve firmách – 1 stážistka, začátek projektu 12/2013

Kontrolní činnost v roce 2013
Vnitřní kontroly
Vnitřní kontrolní systém souží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích
zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění hospodárného, efektivního
a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší společností. V roce 2013 probíhaly
kontroly vedení zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb uživatelům domova,
na dodržování harmonogramů práce jednotlivými zaměstnanci, dodržování hygienických
předpisů, na způsob podávání stravy, na kvalitu a teplotu podávané stravy, proběhl průzkum
spokojenosti uživatelů s úklidem pracovníků, apod. Kontrolní činnost je prováděna průběžně
i následně, z kontrolní činnosti jsou vedeny písemné záznamy.
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány
V roce 2013 byly v Centru pro seniory Zahrada, o.p.s. provedeny následující kontroly jinými
kontrolními orgány:
Červen 2013
24. 6. 2013 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Předmět kontroly: Komplexní kontrola dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně na
základě ustanovení § 31 odst. 1 písm. a), h), a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru.
Výsledek kontroly: Ze 13 kontrolovaných oblastí bylo
k 5 oblastem uloženo opatření, 8 oblastí bylo shledáno
bez připomínek. Opatření byla spojena s prokázáním
provozuschopnosti pěti protipožárních zařízení, která byla
instalována v novém objektu půl roku až rok před
zahájením provozu sociální služby a tímto prošla stanovená
lhůta k provedení kontroly těchto zařízení (např. požární
dveře, požární ucpávky, sádrokartonové obklady
a podhledy apod.).
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Červenec 2013
9. – 11. 7. 2013 Úřad práce české republiky – krajská pobočka ve Zlíně
Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o vyhrazení SÚPM
a o poskytnutí příspěvku (financováno z ESF).
Kontrolované období: 24. 9. 2012 – 9. 7. 2013
Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení kontrolovaných ujednání a dohod. Vynaložené
finanční prostředky byly použity efektivně a hospodárně v souladu s podmínkami sjednanými
příslušnou Dohodou.
Září 2013
3. 9. 2013 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Předmět a účel kontroly: Plnění povinností podle § 15 a § 17 zák. č. 258/2000 Sb. v platném
znění a vyhl. č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální
péče.
Výsledek kontroly: Nebyly uloženy sankce, jen několik drobnějších doporučení (např. doplnit
dezinfekci na ruce do čistící místnosti, barevné rozlišení mopů na jednotlivé plochy, doplnit
odměrky k odměření dezinfekčních prostředků do úklidových komor apod.).
Říjen 2013
4. 10. 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Předmět kontroly: Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného.
Kontrolované období: 1. 2. 2012 – 1. 10. 2013
Výsledek kontroly: Kontrolou za období od 1. 2. 2012 – 1. 10. 2013 nebyl zjištěn přeplatek
ani nedoplatek pojistného na zdravotní pojištění. Penále z prodlení nebylo vypočteno.
22. 10. 2013 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Předmět a účel kontroly: Kontrola požadavků vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích,
o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, který stanovuje obecné zásady a požadavky
potravinového práva a vyhl. č. 137/2004 se zaměřením na kontrolu hygienických požadavků
na přípravu a výrobu pokrmů, jejich rozvoz, přepravu, skladování, označování a uvádění
do oběhu a osobní a provozní hygienu.
Výsledek kontroly: Provoz stravovacího zařízení byl shledán v čistotě a řádném stavu.
Provozní a osobní hygiena byla bez závad. Při namátkové kontrole úseku skladování potravin
nebyly shledány žádné s prošlou dobou spotřeby či minimální trvanlivosti. Veškeré potraviny
byly uchovávány při teplotě stanovené výrobcem na etiketě, dle zvláštních předpisů
a skladovány dle vzájemné slučitelnosti a charakteru. Veškerá chladící zařízení byla vybavena
přístroji k měření teplotních podmínek. Bez závad.
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Listopad 2013
27. 11. 2013 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Předmět kontroly: Kontrolní dohlídka, jejímž cílem bylo prověřit plnění opatření uložených
na základě komplexní kontroly, která byla provedena dne 24. 6. 2013.
Výsledek kontroly: Všechna uložená opatření byla splněna.

Hospodářský výsledek za rok 2013
hospodářský výsledek za rok 2013 (v tis.):
náklady
výnosy
zisk

19.748
19.872
124

druh nákladu

částka

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
ostatní služby
mzdové náklady
odvody + ost. sociální náklady
úroky
odpisy
ostatní náklady

3 596
1 598
133
1 371
9 185
3 405
25
169
266

druh výnosu
tržby za pobyt a stravu
klientů
příspěvek na péči
tržby od cizích strávníků
ostatní tržby
dary
provozní dotace

částka
8 031
4 575
531
32
5
6 698

Stav pohledávek a závazků k 31.12.2013:
Pohledávky celkem
poskytnuté provozní zálohy
pohledávky za klienty
nároky na dotace
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78
21
57
0

závazky celkem
dodavatelé
přijaté zálohy
zaměstnanci
OSSZ, ZP
přímé daně
jiné závazky
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2 743
515
68
835
467
76
782
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Po lhůtě splatnosti nejsou evidovány žádné závazky ani pohledávky.
Obecně prospěšná společnost Centrum pro seniory Zahrada vykonávala v roce 2013 hlavní
i vedlejší činnost. Hlavní činnost souvisí s posláním společnosti – poskytování sociálních
služeb seniorům. Z vedlejší činnosti, kterou v roce 2013 tvořilo vaření hlavních jídel pro cizí
strávníky, tržby z propagace a pronájem nebytových prostor, byl vytvořen zisk 33 400,- Kč.
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti činil zisk ve výši 91 183,- Kč.
Celkový zisk ve výši 124 583,- Kč bude použit na krytí ztráty z roku 2012 ve výši 85 878,- Kč
a zbývající částka 38 705,- Kč bude zaúčtována do rezervního fondu v souladu s rozhodnutím
dozorčí rady ze dne 26. 5. 2013.

Na nadcházejících dvou stranách se nachází zpráva nezávislého auditora o
provedeném ověření účetní uzávěrky za rok 2013.
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Poděkování
Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. tímto děkuje za velmi dobrou spolupráci či finanční
podporu naší činnosti níže uvedeným úřadům, organizacím a občanům:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Krajskému úřadu Zlínského kraje
Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem
Sociálním službám města Kroměříže, p.o.
Nemocnici Hranice, a.s.
Oblastní charitě Bystřice pod Hostýnem
Čepru, a.s.
Ing. Miroslavu Bělíkovi
Sylvii Králové
Dále děkuji rodinným příslušníkům našich obyvatelů, dodavatelům, dobrovolníkům a
příznivcům našeho domova za podporu, kterou nám v uplynulém roce poskytli.
Poděkování patří i zaměstnancům, kteří péči o naše uživatele vnímají jako poslání a ze všech
sil se snaží zkvalitnit a zpříjemnit jim jejich pobyt v našem domově.
Velmi si vážíme uznání od uživatelů služby, od rodinných příslušníků, kteří svým
poděkováním dokázali ocenit naši práci.
V roce 2014 všem přeji zejména zdraví a klidný a spokojený život soukromý i pracovní.
Mgr. Šárka Jelínková, ředitelka
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