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Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, 

 příspěvková organizace 

 

Sídlo:     Plaveč 1, PSČ 671 32 

 

IČ organizace: 45671702 

 

Číslo účtu: 29537-741/0100 

 

Telefon/fax:  515 252 250 

 

E-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz 

 

www: domovproseniory.obecplavec.cz 

 
 

 

 

 

 

 

   

Zřizovatel: Jihomoravský kraj 

 

Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 

  
 

IČ zřizovatele: 70888337  
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Statutární zástupce – ředitel: 

 

Ing. Vybíral František 
vybiral@dps-plavec.cz 

 

 

 

 

 

Úsek ekonomicko – provozní:  
         

Ekonom - účetní (zástupce ředitele):  Tomášková Pavlína 
  tomaskova@dps-plavec.cz 

 

Mzdová účetní, personalistka:  Vystrčilová Helena 
  vystrcilova@dps-plavec.cz 

 

Skladová účetní – zásobovač:  Bartesová Erika 
 bartesova@dps-plavec.cz 

 

 

Úsek sociální péče: 

 

Sociální pracovníci: Bc. Král David 
 kral@dps-plavec.cz 

 

 Bc. Lenka Petrželková 
 petrzelkova@dps-plavec.cz 

 

 

Úsek zdravotní a ošetřovatelské péče: 
 

 

Vrchní sestra: Nepejchalová Jarmila 
 nepejchalova@dps-plavec.cz 

 

Staniční sestra: Tomášková Radoslava  
 sesterna2@dps-plavec.cz 

 

 Jandová Jiřina 
 sesterna1@dps-plavec.cz 

 

 

Úsek stravovací: 

 

Vedoucí kuchařka: Semotamová Božena 
 kuchyn@dps-plavec.cz 
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POPIS ZAŘÍZENÍ 

 
    Domov pro seniory Plaveč se nachází v údolí řeky 

Jevišovky, uprostřed obce Plaveč, která leží 11 km severně 

od Znojma. Zařízení se skládá z Hlavní budovy a třech 

vedlejších budov, a to Školky, Podzámčí a Zátiší. Všechny 

tyto objekty jsou zasazeny do rozlehlého parku, kde se 

nachází také významná historická památka - rotunda ze 13. 

století. 

   

 

   

    Hlavní budova  se skládá z přízemí a dvou pater, které jsou propojeny výtahem. V přízemí se 

nachází kuchyň a prádelna. Je zde umístěna také kulturní místnost s knihovnou, TV a PC 

s přístupem na internet. V prostorách obou pater jsou 

umístěny pokoje pro klienty, společné hygienické zázemí a 

příjemné posezení, které využívají klienti nejen 

k odpočinku, ale i k setkávání se svými rodinami a přáteli. 

V celé Hlavní budově je poskytovaná sociální služba – 

domov se zvláštním režimem. Kapacita je pro 62 uživatelů. 

 

 

 

 

    

 

 Ve vedlejší budově nazývané Školka je poskytovaná sociální 

služba – domov pro seniory s kapacitou 9 lůžek. Je zde 7 

jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový pokoj, jídelna a 

kuchyňka.  

 

 

 

 

 

 

Dalším objektem je Podzámčí, kde proběhla v roce 2008 celková 

rekonstrukce a výsledkem je kapacita 12 lůžek (2 pokoje 1 lůžkové a 

5 pokojů 2 lůžkových). Obydlí se skládá z přízemí a jednoho patra. 

Proto zde byl zbudován výtah, čímž se stavba stala bezbariérovou a 

vznikl prostor i pro imobilní uživatele. Tato budova plně odpovídá 

standardům kvality poskytovaných služeb.  

 

 

    V administrativní budově zvané Zátiší sídlí ředitel, ekonom, sociální pracovnici, mzdová 

účetní, skladová účetní a také údržba. 
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                       POSLÁNÍ 

 

    Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace je zařízením sociální péče, rozdělující 

svoji činnost mezi dvě sociální služby - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.   

   

    Posláním našeho zařízení služby Domova pro seniory je poskytovat především kvalitní, 

individuálně zaměřené, pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které vzhledem ke svému 

věku a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném domácím prostředí.  

 

    Domov se zvláštním režimem poskytuje své služby převážně osobám, které v důsledku svého 

zdravotního stavu, chronického onemocnění nebo onemocnění stařeckou, Alzheimerovou 

demencí, se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou nepřetržitou pomoc jiné 

fyzické osoby při zajišťování svých potřeb.  

 

    Snahou našeho zařízení je poskytovat celoroční ubytování, stravování a sociální poradenství. 

Pomáhat nejen při zvládání běžných úkonů o osobu uživatele, ale také při osobní hygieně a   

ošetřovatelské péči. Zajišťovat lékařskou péči. Organizovat a nabízet kulturní vyžití, zájmové a 

aktivizační činnosti. Pomáhat při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů 

a být nápomocni při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. 

 

    Chceme umožnit lidem zůstat rovnocennými členy společnosti a službu orientovat na osobní 

cíle klienta. Vše je zároveň zakotveno v písemné podobě v jednotlivých standardech a vnitřních 

předpisech domova – směrnicích. 

 

    Snažíme se o individuální přístup ke každému uživateli sociální služby poskytované v našem 

zařízení - Domově pro seniory Plaveč. Svým profesionálním přístupem pomoci každému 

uživateli zachovávat jeho individualitu a to i prostřednictvím plánování a plnění přání, které 

budou v možnostech našeho zařízení. 

         

     Chceme co nejvíce zpříjemnit pobyt uživatelům, když už nemohou být v přirozeném 

domácím prostředí. Moderní vybavení společně s  poskytovanými službami tak umožňuje 

klientům domova plnohodnotný a aktivní život. 

 

     

 

 

„Vycházíme z přesvědčení, že důstojný lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, 

kterého je nutné si ctít, vážit si ho a chránit ho.“ 
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 CÍLOVÁ SKUPINA (okruh osob, kterým je služba určena) 
 

   Senioři nad 65 let, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a  vyžadují: 

 

 pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči vzhledem ke snížené soběstačnosti zejména 

z důvodu věku, chronickému onemocnění, stařecké a jiné demenci 

 pravidelnou pomoc druhé osoby 

 částečnou nebo úplnou podporu při zvládání péče o vlastní osobu formou  

            ubytování, stravování, hygieny 

 ubytování v jedno, dvou, tří a více lůžkových pokojích 

 celodenní stravu 

 zabezpečování kontaktu se společenským prostředím 

 uspokojování biopsychosociálních, společenských a náboženských potřeb 

 podporu při aktivizačních činnostech 

 pomoc při uplatňování svých práv, zájmů 

 obstarávání osobních záležitostí  

 dle zájmu zabezpečení kadeřnické služby a drobné nákupy 

 

 

 

 

SLUŽBA NENÍ URČENA PRO UŽIVATELE 

  
    Domov pro seniory Plaveč neposkytuje služby lidem, kteří by mohli jakýmkoliv způsobem 

ohrozit chod zařízení a tím narušit život našich uživatelů.  

 
   Do této skupiny se řadí lidé: 

 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a trvalý 

dohled lékaře 

 trpící infekčními chorobami a tuberkulózou, aby nedocházelo k přenosu na další uživatele  

 závislí na alkoholu a jiným druhem toxikomanie (pokud abstinence trvá méně než 1 rok, 

     o přijetí rozhodne ošetřující lékař), neboť náš ústav není na tyto uživatele zařízen 

 trpící psychózou, mentální retardací, neboť náš ústav není na tyto uživatele zařízen 

 narušující společné soužití, ať už agresivním či jiným chováním 

 vyžadující jednolůžkový pokoj s hygienickým zázemím, neboť ho zatím ústav nevlastní 

 vyžadující úplnou bezbariérovost celého zařízení, neboť zatím tyto podmínky nesplňujeme 

 nerespektují pravidla daná domácím řádem, neboť by svým jednáním narušovali chod 

zařízení a omezovali další uživatele 

  

 

    Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace neposkytuje asistenční služby. 

  
 
    Celková kapacita zařízení v roce 2010 činila 83 míst, přičemž 21 míst přísluší sociální službě 

„Domov pro seniory“ a 62 míst přísluší sociální službě „Domov se zvláštním režimem“. 
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UBYTOVÁNÍ 

 

Sociální služba - Domov pro seniory 

 

    Počet uživatelů činil k 31. 12. 2010 celkem 21 osob. Obložnost  k 31. 12. 2010 byla 100 %. 

Průměrná celková obložnost za rok 2010 se pohybovala kolem 92,4 % (V důsledku rekonstrukce 

budovy „Školka“, která proběhla v roce 2010). Evidenční počet neuspokojených žadatelů k 31. 

12. 2010 obsahoval celkem 2 žadatele (1 žena a 1 muž). V roce 2010 bylo umístěno pět žadatelů, 

dva uživatelé zemřeli, u dvou uživatelů došlo ke změně typu poskytované sociální služby 

z Domova pro seniory na Domov se zvláštním režimem a jeden uživatel ukončil pobyt z důvodů 

vlastní žádosti. Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období dosahoval 82,8 let.  

 

 

Rozpis úhrad za ubytování od 1. 1. 2010 

 

  

Ubytování bylo poskytnuto v: 

 9 pokojích jednolůžkových 

 6 pokojích dvoulůžkových 

 

 

 

 

 

Úhrada za  ubytování  v budově Školka   

   

Pokoj Úhrada denní Měsíční úhrada 

(průměrný počet dní v měsíci 30,42) 

1 lůžkový 160,- 4.867,- 

2 lůžkový 150,- 4.563,- 

  

Úhrada za  ubytování  v budově Podzámčí   

   

Pokoj Úhrada denní Měsíční úhrada 

(průměrný počet dní v měsíci 30,42) 

1 lůžkový 170,- 5.171,- 

2 lůžkový 160,- 4.867,- 

  
 

    U obou služeb jsou pokoje vybaveny standardně. Každý uživatel má na pokoji k dispozici 

polohovací lůžko, noční stolek, křeslo, skříň a televizní přijímač. Dále jsou využívány zástěny, 

které slouží k větší intimitě uživatelů. Každý pokoj má signalizační zařízení.  
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Sociální služba - Domov se zvl. režimem 
 

    Počet uživatelů činil k 31. 12. 2010  celkem 62 osob.  Obložnost  k  31. 12. 2010   byla  98,91 

%. Průměrná celková obložnost za rok 2010 se pohybovala kolem 100,48 %. Evidenční počet 

neuspokojených žadatelů k 31. 12. 2010 obsahoval celkem 31 žadatelů (24 žen a 7 mužů). V roce 

2010 bylo umístěno 15 žadatelů (z toho u dvou uživatelů došlo ke změně typu poskytované 

sociální služby z Domova pro seniory na Domov se zvláštním režimem a 14 uživatelů bylo nově 

přijato), zemřelo 20 uživatelů, žádný z uživatelů neukončil pobyt. Průměrný věk k 31. 12. 2010 

dosahoval 81,1 let. 

 

    Pořadník žádostí je pravidelně aktualizován, jednou měsíčně a to vždy po rozhodnutí komise a 

indikace posudkového lékaře. Komise se skládá z ředitele Domova pro seniory Plaveč, vrchní 

sestry, 2 soc. pracovníků, staniční sestry. Sdělení o přijetí žádosti o umístění do Domova pro 

seniory Plaveč je po jednání komise oznámeno žadateli písemnou formou. 

 

 

Rozpis úhrad za ubytování od 1. 1. 2010 

 

  

Ubytování bylo poskytnuto v: 

   5 pokojích dvoulůžkových 

 15 pokojích více lůžkových 

 

 

 

 

 

 

Úhrada za  ubytování  v Hlavní budově 

   

Pokoj Úhrada denní Měsíční úhrada 

  (průměrný počet dní v měsíci 30, 42) 

1 lůžkový 155,- 4.715,- 

2 lůžkový 145,- 4.411,- 

3 - 4  lůžkový 130,- 3.955,- 

 

 

 

    Poslední změna úhrady stravy a bydlení byla provedena k 1. 1. 2010. U bydlení i u stravy se 

cena navýšila o 5,- Kč při denní úhradě.  
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STRAVOVÁNÍ 
 

    Stravování uživatelů i závodní stravování je zajišťováno vlastní kuchyní. Denně se pro klienty 

připravuje snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře, u diabetické stravy ještě druhá večeře.   

 

 

 

                   Klientům jsou nabízeny 3 druhy diet:  

 strava č. 3 – racionální strava, 

                                                                                    strava č. 2 – šetřící dieta, 

                                                                                    strava č. 9 – diabetická dieta 

 

 

 

 

 

 

    Dle individuálních požadavků si  klienti  mohou vybrat ze 3  forem stravy: celá, mletá nebo  

mixovaná.  Odhlašování stravy se řídí podle  „Směrnice o pobytu mimo zařízení“ .  Strava je 

klientům podávána v jídelnách domova,  dle vlastní volby  a zdravotního stavu  také na  pokoji. 

Pitný režim je pro klienty zabezpečen po celý den, k dispozici čaje, ovocné šťávy i přístroj 

s pitnou vodou. Velkou oblibou je i mincovní automat, který je umístěn u schodiště a slouží 

nejen uživatelům, ale i zaměstnancům a návštěvám domova.       

 

    Jídelní  lístek sestavuje hlavní kuchařka ve spolupráci s ostatními zaměstnanci v kuchyni a 

schvaluje ho stravovací komise, která se schází 1x za 14 dní.  Dbají na pestrost stravy a přání 

klientů. Členové stravovací komise  vznáší připomínky, náměty k sestavenému jídelnímu lístku , 

řeší   připomínky  ke stravě. Stravovací komise se mohou zúčastnit i zástupci z uživatelů.    

 

    Hlavním cílem zaměstnanců v kuchyni  je vařit stravu tak , aby byli klienti co nejvíce 

spokojeni.     
 

        

    Rozpis úhrad za stravu od 1. 1. 2010 

 

 

 
 

 

Vysvětlivky: 

 
 2  =  dieta šetřící 

 3  =  dieta racionální 

 9  =  dieta diabetická 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Číslo diety 

 

Úhrada denní 

2, 3 111,- 

9 118,- 
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Kalkulace stravy na 1 den 

dieta č. 2,3 potrav. náklady režijní náklady celkem 

snídaně 8,-           9,-     17,- 

svačinka dopolední 5,-            2,-       7,-  

oběd 26,          20,-     46,- 

svačinka odpolední           7,-      2,-       9,- 

večeře 19,     13,-     32,- 

C e l k e m  65,-       46,-     111,- 

 

dieta č. 9 potrav. náklady režijní náklady celkem 

snídaně  8,-        9,- 17,-  

svačinka dopolední   5,-          2,-   7,- 

oběd 26,-       20,- 46,- 

svačinka odpolední 7,-  2,-   9,- 

večeře 19,- 13,-  32,- 

II. večeře 5,-   2,-    7,- 

C e l k e m 70,-      48,- 118,- 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 

 

 

Lékařská péče je v Domově pro seniory zajišťována: 

 všeobecným lékařem MUDr. Urbanovským formou 

návštěvní služby a to pravidelně každé úterý 

dopoledne, nebo kterýkoli jiný pracovní den do 15,00 

hod. na telefonickou výzvu, nebo předem domluvenou 

návštěvu 

 psychiatrem MUDr. Schneiderovou rovněž formou návštěvní služby pravidelně každý 

druhý pátek v dopoledních hodinách, nebo po telefonické konzultaci i v jiné dny podle 

potřeb klientů. 

 diabetologem MUDr. Havelkovou Janou, která provádí pravidelné kontroly u klientů, 

kteří mají Dg. diabetes mellitus. Zpravidla jedenkrát za tři měsíce. 

 

 

          Na odborná vyšetření jsou naši klienti dopravováni 

na příslušné ambulance za doprovodu personálu. Jsou to 

odborné ambulance, které většinou navštěvovali před 

příchodem do DpS Plaveč, nebo na které byli objednáni 

po hospitalizaci. 
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOST 

 

    Důležitou součástí života klientů je i oblast volnočasových aktivit, kterých se mohou jednotliví 

uživatelé zúčastnit.  

V převážné většině tuto činnost zajišťují pracovnice sociální péče pro výchovnou 

nepedagogickou činnost.  

 

Uživatelům obou poskytovaných sociálních služeb jsou nabízeny tyto aktivizační činnosti: 

     Z pohybových aktivit upřednostňujeme již osvědčené cvičení TAI-CHI. Zvyšuje odolnost 

organismu vůči stresu, nemocem a zároveň napomáhá odpočinku a relaxaci celého těla. Snažíme 

se o zachování pohybu u co nejvíce klientů za pomocí asistence při vycházkách v areálu DpS, 

chůzi na oddělení, zvýšit pohyblivost při aktivitě na lůžku, chůzi pomocí pomůcek a různá 

dechová cvičení. Máme zde pravidelný kroužek ručních prací (výtvarné techniky, textilní 

techniky, práce s přírodním materiálem), kroužek vaření, společenské hry - stolní hry. Zároveň 

podporujeme trénink paměti. Používáme různé techniky k procvičení, posílení a ochraně 

paměťových schopností. U aktivních seniorů se procvičují jazykové znalosti, obrázkové cvičení, 

hudební paměť…U seniorů s většími komunikačními problémy, kteří mají v důsledku nemoci, 

chronického postižení nebo úrazu zachovány již menší jazykové znalosti, se dělají jednoduché 

hry s písmeny, s obrázky… Za pomocí asistence se snažíme o zachování individuální četby na 

pokojích, procvičování a posilování schopnosti řeči, smyslových schopností. Je zde možnost 

audio a video kroužku. Dále si klienti najdou  chvilku při zpěvu lidových písní, společně založili 

pěvecký Klub Jarabáček. Pravidelně se konají duchovní služby, mše svaté a to jedenkrát 

měsíčně. Dále se pořádají narozeninové oslavy s kulturním programem pro všechny jubilanty 

v daném měsíci. 

    V domově se nachází také kulturní místnost, kde mají uživatelé k dispozici rozsáhlou 

knihovnu a počítač s připojením na internet.  

     Zaměstnanci domova pořádají společné akce a kulturní programy, které se konají  nejen v 

areálu domova ale i mimo něj. Jedná se o různá společenská vystoupení, kulturní a hudební 

programy. K oblíbeným akcím patří i poznávací zájezdy do blízkého okolí. 

 

     Ředitel domova pravidelně jednou týdně navštěvuje uživatele, kde mu mohou sdělit svá přání, 

stížnosti a společně se pokouší nalézt další cestu k řešení. Každé oddělení je opatřeno schránkou 

přání a stížností, kam mohou klienti i jejich rodinní příslušníci vhazovat své přání a připomínky, 

a to anonymně. 

 

    Sociální pracovníci ve spolupráci s ostatním personálem provázejí uživatele před nástupem i 

během jeho pobytu v domově. Má-li klient osobní problémy, může se na ně obrátit, popřípadě na 

svého klíčového pracovníka, kterého má v domově každý uživatel. Je podporována spolupráce a 

individuální přístup k uživatelům. Ve spolupráci s klientem je vytvářen individuální plán 

poskytovaných služeb, který je nastaven dle přání klienta, jeho potřeb a možností a dle možností 

poskytovatele.  
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Kulturní činnost 

 
Přehled kulturních akcí konaných v roce 2010: 

 

o Novoroční mše 

o Masopustní rej 

o Beseda: „Senioři – ochrana před kriminalitou” 

o Malování vajíček, pletení pomlázky 

o Loutkové divadlo CILILINK 

o Pálení čarodějnic, grilování   

o Den matek - vystoupení dětí z MŠ Plaveč 

o Výlet autobusem do Znojma (projížďka vláčkem, památky města ZN, oběd, návrat) 

o Návštěva hejtmana jihomoravského kraje – Mgr. Michala Haška  

o Oslava 60. výročí vzniku domova  

o Dobšické národní divadlo  

o Sportovní den  

o Návštěva místního pohostinství v obci Plaveč – „Pekla“ 

o Beseda se starostou obce Plaveč  

o Vítání podzimu 

o Přednáška o zdravé výživě aneb „Víte, co jíte?“  

o Koncertní dopoledne 

o Beseda o historii obce Plaveč a památkách v okolí  

o Mikulášská nadílka 

o Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Mikulovice 

o Vánoční vystoupení dětí z MŠ Plaveč 

o Vánoční mše 

o Taneční kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V měsíci květnu 2010 byly veřejnosti zpřístupněny nové webové stránky Domova pro seniory 

Plaveč. Na základě důkladné přípravy došlo k celkové obměně původních webových stránek tak, 

aby měla široká veřejnost komplexní a aktuální informace o poskytovaných sociálních službách 

v DpS Plaveč. Webové stránky Domova pro seniory Plaveč jsou pravidelně aktualizovány. 

 

    V červnu 2010 byl vydán nový „Informační leták Domova pro seniory Plaveč“. Tento leták 

umožňuje podat srozumitelným způsobem a názorně všechny důležité informace o 

poskytovaných sociálních službách v Domově pro seniory Plaveč. Informační letáky jsou 
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využívány při prezentacích DpS Plaveč. Byly také zaslány na Městský úřad Znojmo - odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, dále na jednotlivé obecní úřady přilehlých obcí a také do 

Nemocnice Znojmo. 

    Dne 19. 6. 2010 oslavil Domov pro seniory Plaveč 60. výročí svého založení. Tato oslava se 

konala v areálu DpS Plaveč a byla využita k prezentaci poskytovaných sociálních služeb široké 

veřejnosti, pro kterou byl připraven celodenní bohatý program. Tuto slavnost také navštívil člen 

Rady Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Altman pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti 

sociálních věcí a rodiny. Oslavy se zúčastnila veřejnost v hojném počtu a doslova zaplnila 

plánovanou kapacitu návštěvníků. V průběhu celého dne se klienti domova setkávali se svými 

rodinnými příslušníky, bývalými a současnými zaměstnanci a našlo si k nám cestu i mnoho 

občanů z blízkého okolí, kteří tu byli možná i poprvé. 
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 

 
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

1)  Statutární zástupce: 

 ředitel   1 

 

2)  Úsek zdravotní a ošetřovatelské péče:  

 vrchní sestra       1 

 staniční sestra   2 

 všeobecná sestra   7 

 pracovnice sociální péče – přímá obsluha 21 

 

3)  Úsek sociální péče:  

 sociální pracovníci   2 

 pracovnice sociální péče –vých. činnost   2 

 

4)  Úsek ekonomicko-provozní: 

 ekonom-účetní   1 

 mzdová účetní, personální   1 

 skladová účetní   1 

 údržbář   2 

 uklízečka   4 

 pradlena   3 

 

5)  Úsek stravovací: 

 vedoucí kuchařka   1 

 kuchařka   5 

  

Počet pracovníků k 31. 12. 2010 54 
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ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE (v tis. Kč) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  Hlavní činnost Doplňková činnost 

účet Výnosy  
Upravený 

rozpočet 
Skutečnost 

% plnění 

 upraveného 

rozpočtu 

  Upravený     

rozpočet 
Skutečnost 

% plnění 

 upraveného 

rozpočtu 

602 Výnosy z prodeje služ. 15715 15943 101,45 351 304 86,61 

648 Zúčtování fondů 150 22 14,66    

649    Jiné ostatní výnosy 1 71     

691 Dotace na provoz 10274 10274 100,00    

 Celkem 26140 26310 100,65 351 304 86,61 

        

 Náklady       

501 Spotřeba materiálu 3844 3844 100,00 199 172 86,43 

502 Spotřeba energie 1639 1639 100,00 46 40 86,96 

503 Vodné 127 127 100,00    

511 Opravy a udržování 263 263 100,00    

512 Cestovné 9 9 100,00    

513 Nákl. na reprezentaci 5 5 100,00    

518 Ostatní služby 800 800 100,00 34 29 85,29 

521 Mzdové náklady 13610 13617 100,05 53 46 86,79 

524 Soc. a zdrav. pojištění 4625 4635 100,22 19 17 89,47 

527 Příděl do FKSP 273 273 100,00    

528 Ost. sociální náklady 23 11 47,83    

538 Daně a poplatky 1 1 100,00    

543 Nedobytné pohledávky 0 0     

549 Ostatní náklady 130 130 100,00    

551 Odpisy 791 793 100,25    

 Celkem 26140 26147 100,03 351 304 86,61 

        

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2010             163                             0  
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ÚDAJE Z ROZVAHY K 31.12. 2010 (v tis. Kč) 

 

 

AKTIVA CELKEM   33.760,00                                                                       

z toho:  stálá aktiva    25.338,00                                                                             

             zásoby       366,00                                                                                        

             pohledávky        497,00                                                                                

             finanční majetek    7.559,00                                                                     

              

 

PASIVA CELKEM     33.760,00                                                                                 

z toho:  majetkové fondy   25.731,00                                                                     

             finanční a peněžní fondy    5.602,00                                                         

             výsledek hospodaření             163,00                                                               

             krátkodobé  závazky      2.264,00 

                                                                

 

 

 

 

 

 

INVESTIČNÍ AKCE      

 

 
V roce 2010 byly schváleny Radou Jihomoravského kraje 2 investiční záměry: 

 

 Stavební úpravy hygienických prostor – objekt Školka 

v celkové výši 651 000,-Kč. Jednalo se o přebudování sociálního zázemí pro 

imobilní uživatele a bezbariérový vstup. 

Na uvedenou akci bylo provedeno řádné výběrové řízení, kde jediným 

kriteriem byla celková cena. Řízení se zúčastnilo  celkem 5 firem, přičemž 

nejlepší nabídku předložila firma  Monstav Plus, s.r.o., se sídlem Litobratřice 

111 a to 628 509.- Kč včetně DPH. Stavební úpravy byly dokončeny dne 

20.8.2010 a hrazeny z vlastního investičního fondu. 

 

 

 

 

 Celková rekonstrukce Hlavní budovy 

 

v celkové výši 37 500 000 Kč. Rekonstrukcí je především řešena 

bezbariérovost, výměna všech rozvodů ( voda, odpady, topení, elektřina), 

výměna oken, částečná úprava venkovních ploch, vybavení novým 

nábytkem pro uživatele. 

Výběrového řízení, kde jediným kriteriem byla cena, se zúčastnilo celkem 

5 firem. Vítěznou firmou se stala společnost S-A-S spol. s r.o. /STAVO-

AUTO-SERVIS/, Gagarinova 2770/54 Znojmo s konečnou cenou 

33 143 290.-Kč, včetně DPH. 
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Vzhledem k náročnosti výběrového řízení byla smlouva 

s vítěznou firmou podepsána až  4.11.2010 a z původně 

schválených finančních prostředků  7 500 000,-Kč (dotace od 

zřizovatele) bylo  v roce 2010 proinvestováno 4 458 217,-Kč. 

Nevyčerpaná částka byla ponechána na investičním fondu 

organizace s tím, že po schválení zřizovatelem bude použita 

v následujícím roce. Celá investiční akce bude dokončena 

v listopadu 2011. 

 

Výběrová řízení u obou investičních akcích bylo prováděno 

v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

Zřizovací listinou a Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových 

organizací.  

 

 

 

 

V Plavči dne 29. 4. 2011 

Vyhotovila: Tomášková Pavlína 

 

 

 

 Ing. Vybíral František 

    ředitel DpS Plaveč 


