VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2005
Hodonín, únor 2006
Zpracovala: Ing. Jana Matušinová
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Název organizace:
Sídlo organizace:
IČ organizace:
Č.ú.:

Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace
Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01
46937102
14439671/0100

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj
Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82
IČ zřizovatele:
70888337

Statutární zástupce – ředitel
Ing. Jana Matušinová

Odborná pracoviště
Úsek ekonomicko - provozní
Personalista, mzdová účetní (zástupce ředitele)
Hlavní účetní
Provozní technik do 30.09.2005
od 01.10.2005

Petra Kulčárová
Alžběta Vyskočilová
Karel Kulčár
Aleš Kordulík

Úsek sociální a aktivační
Sociální pracovnice
do 28.02.2005
od 01.03.2005

Blanka Jurásková
Pavla Konečná
Jana Hanušová

Pracovník pro výchovu prací

Jarmila Weiglová
Martina Blahová

Stravovací provoz – vedoucí

Miroslava Dohnálková

Úsek sociální a zdravotní
Vrchní sestra do 04.09.2005
od 05.09.2005

Magdaléna Jánošová
Iveta Nebilová

Staniční sestra do 04.09.2005
od 05.09.2005

Iveta Nebilová
Magdaléna Jánošová

Staniční sestra

Nikol Kosková
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Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance:

ředitel

pevná linka
518 399 932

518 399 933
518 399 934
518 399 937
518 399 931
518 399 944
518 399 946
518 399 939
518 399 936
518 399 935
518 399 938
vedoucí stravování
518 399 940
rehabilitace
518 399 941
pracovnice pro výchovu 518 399 942
prací
518 399 931
ústředna
zástupce ředitele
ekonom
referent majetku
vrchní sestra
staniční sestra 2.NP
staniční sestra 4.NP
provozní technik
sociální pracovnice

mobilní telefon
e-mail
info@ddhodonin.cz
604 209 066
603 287 197
737 660 020
777 604 974
775 184 897
605 450 582

reditelka@ddhodonin.cz
petra.kulcarova@ddhodonin.cz
ekonom@ddhodonin.cz
svetlana.tomanova@ddhodonin.cz
vrchni.sestra@ddhodonin.cz
stanice1@ddhodonin.cz
stanice2@ddhodonin.cz
spravce@ddhodonin.cz
blanka.juraskova@ddhodonin.cz
jana.hanusova@ddhodonin.cz

miroslava.dohnalkova@ddhodonin.cz
jana.duskova@ddhodonin.cz
jolana.harnosova@ddhodonin.cz
jarmila.weiglova@ddhodonin.cz
martina.blahova@ddhodonin.cz

603 217 714

FAX: 518 399 949
518 399 932

www: ddhodonin.cz
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Historie hodonínského domova důchodců
Původní objekt domova důchodců byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně
jako „kolonie sociální péče“, později v duchu doby byl nazván „Masarykova kolonie sociální
péče“.
Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal
výše zmíněný oficiální název.
Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem „Domov důchodců“
zde působil až do devadesátých let minulého století.
Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po
jejíž dobu byly tehdejší klienti „Ústavu sociální péče pro dospělé“ umístěni do dvou objektů
(dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování
probíhalo ve dvou etapách – v březnu 1991 a na jaře 1992.

1. ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese
Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal
Okresní úřad Hodonín.
Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy
nevrátili a v nevyhovujících podmínkách – bez vlastního stravovacího provozu, prádelny,
výtahu ……. zůstali až do prosince 2002.
17. prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově
postavené pětipodlažní budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách
11.
1. ledna roku 2003 došlo i ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku
okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj

Současnost hodonínského domova důchodců
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Domov důchodců Hodonín, příspěvková organizace poskytuje ústavní sociální péči
především občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo přiznání
invalidního důchodu a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim
nemůže být zajištěna jinak.
Předmětem činnosti je poskytování komplexní péče starým občanům, která spočívá
především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné péče sociální, poskytování
ošetřovatelské, zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti
s možností využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti občana a zajištění podmínek pro
důstojný život.
Zdravotně-ošetřovatelská péče:
Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby
navštěvuje klienty i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným
vyšetřením se obyvatelé odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí.
Rehabilitace
V rámci rehabilitační činnost je klientům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i
individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje,
diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže ….

Stravování
Stravování je našim klientům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně,
v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří –
snídaně, oběd, svačina a večeře, u diabetiků je kromě toho poskytována i dopolední
přesnídávka a druhá večeře.
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Poskytované služby klientům
Kadeřnictví, holič, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna.
Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o bezmocnost, příspěvky na zdravotní
pomůcky, nové občanské průkazy …)
Pro klienty za kterými nedochází příbuzní zabezpečujeme nákupy.
Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá.

Využití volného času
V rámci ergoterapie se schází kroužek ručních prací ve kterém se plete, háčkuje, vyšívá, peče,
batikuje, maluje, tvoří z papíru, moduritu, hlíny . …
U imobilních obyvatel je prováděna individuální terapie přímo na lůžku.
Měsíčně je vydáván zpravodaj domova „Ven z ulity“.
Ke sportovnímu vyžití slouží kulečník, šipky, kuželky, stolní fotbal a pořádané sportovní
odpoledne.
Velmi oblíbené jsou i karetní a stolní hry, židličkový fotbal, soutěž „Pálí Vám to?“ ……
K naplnění volného času slouží i řada kulturních akcí, pořádaných v domově i mimo něj.
S velkým ohlasem se setkávají celodenní výlety. V roce 2005 to byla návštěva Znojma
plavba lodí po Brněnské přehradě.
K tradičním akcím patří i Den otevřených dveří, pořádaný při příležitosti dne seniorů, spojený
s jarmarkem vlastních výrobků.
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Dispoziční řešení budovy Domova důchodců Hodonín,
příspěvkové organizace
Objekt domova se nachází v severovýchodní části města, kolem objektu je rozsáhlá,
již zčásti upravená zahrada a parkoviště pro zaměstnance i návštěvy.
Vlastní budova je pětipodlažní s vnitřním atriem s ochozy do kterého jsou
orientovány všechny vstupy z obytných buněk. Atrium je zastřešeno prosklenou střechou.
Ve sníženém přízemí se nachází zázemí personálu, byt správce, pracovna provozního
technika, prádelna, sklady a kompletní prostory rehabilitačního centra – vodoléčba,
elektroléčba, fyzioterapie a tělocvična. Rovněž se zde nachází 5 obytných buněk pro naprosto
samostatné klienty.

Přízemí je situováno v úrovní vstupu do zařízení a jsou zde umístěny prostory vstupu
s vrátnicí, kuchyň se zázemím, jídelna, pracovna ergoterapie, místnost pro kadeřnictví a
pedikúru, cukrárna pro klienty. V jižním křídle je umístěna knihovna, kaple – jejíž centrální
prostor prochází přes dvě podlaží, pokoj pro hosty a kanceláře vedení domova.
Druhé, třetí, čtvrté a páté nadzemní poschodí slouží k ubytování klientů. Nachází se
zde jedno a dvou lůžkové pokoje, zdravotně-ošetřovatelské zázemí, společné koupelny, denní
místnosti a kuřárny.
Objekt domova je vybaven dvěma výtahy.

Stávající kapacita dnešního domova důchodců je 141 klientů. Obložnost v roce 2005
činila 99,84 %. Průměrný věk představoval 80,56 let. Nejstaršímu klientovi bylo 102 let.

Počet a druh pokojů
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jednolůžkové
dvoulůžkové
apartmány
(dva pokoje se společným
soc. zařízením)

suterén a 2. NP

3.NP

4.NP

5.NP

Celkem

11
14

6
12

6
12

6
12

29
50

2

2

2
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V domově důchodců je tedy ubytováno 41 klientů v jednolůžkovém pokoji a 100
klientů v pokoji dvoulůžkovém.
Měsíční úhrada za pobyt a stravu
v Kč
jednolůžkový pokoj
leden
únor - prosinec
denní úhrada za bydlení
zvýšení úhrady o 20 %
denní úhrada za nezbytné služby
denní stravovací jednotka
denní úhrada celkem
měsíční úhrada celkem

73,00
14,60
63,00
61,00
211,60
6 348,00

dvoulůžkový pokoj
leden
únor - prosinec

78,00
15,60
66,00
61,00
220,60
6 618,00

60,00
12,00
63,00
61,00
196,00
5 880,00

65,00
13,00
66,00
61,00
205,00
6 150

Úhrada je stanovena v souladu s vyhláškou č. 82/1993 Sb., ve znění pozdějších změn a
doplňků včetně navýšení ve smyslu odst. 2 § 1 cit. vyhlášky o 20%. V průběhu sledovaného
roku došlo k novelizaci cit. vyhlášky a to s účinností od 1.2.2005, z čehož vyplývá, že v lednu
2005 byla jiná – nižší úhrada.
Bezmocnost
Součástí úhrady klientů je částka za bezmocnost, jejíž výš se rovněž v průběhu roku – od
května 2005 v návaznosti na aktualizaci zákona o životním minimu změnila a kterou pobíralo:
leden – duben
částečná BE (464,- Kč)
převážná BE (928,- Kč)
úplná BE (1 740,- Kč)
květen - prosinec
částečná BE (472,- Kč)
převážná BE (944,- Kč)
úplná BE (1 770,- Kč)

Průměrný počet klientů

26,9
33,6
20,9
25,9
43,0
28,2

Členění klientů podle pohlaví
k 31. 12. 2005
kapacita zařízení
počet klientů celkem (včetně přechodného pobytu)
z toho – ženy
- muži
průměrný počet klientů

141
142
101
41
140,78
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Členění klientů podle zdravotního stavu
v počtu klientů

zcela samostatní – mobilní, bez demence
částečně imobilní
zcela imobilní
mobilní, dementní

45
22
39
35

Počet příjmů a ukončení pobytu
v počtu klientů

druh pobytu
přijato celkem
z toho – ženy
- muži
pobyt ukončilo celkem
z toho – odešlo do domácí péče
- zemřelo
- přemístěno do jiného soc. zařízení

celoroční

přechodný

37
21
16
34
1
32
1

12
12
12
10
2
-

Žádost o přijetí do domova důchodců se podává u odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, který současně rozhoduje o přijetí do zařízení.

ROZVAHA - stav k 31.12.2005
v tis. Kč

stav k 1.1.2005

STÁLÁ AKTIVA
dlouhodobý nehmotný majetek
oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku
dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
dlouhodobý finanční majetek

stav k 31.12.2005

185 639,13
411,14
-381,43
211 097,78
-25 488,36
0,00

184 426,97
423,04
-402,62
211 171,33
-26 764,78
0,00

OBĚŽNÁ AKTIVA
zásoby
pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktivní

5 434,57
772,88
58,07
4 588,56
15,06

4 979,67
732,79
37,23
4 093,60
116,05

AKTIVA CELKEM

191 073,70

189 406,64

188 728,39
185 687,92
2 190,80
849,67

186 974,02
184 764,78
2 209,24
0,00

2 345,29
0,00
2 317,29
0,00
28,00

2 432,62
0,00
2 432,62
0,00
0,00

191 073,68

189 406,64

VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ
majetkové fondy
finanční a peněžní fondy
hospodářský výsledek
CIZÍ ZDROJE
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
bankovní úvěry a půjčky
přechodné účty pasivní

PASIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
2005

% z celku

NÁKLADY ( v tis. Kč)
501
502
503
511
512
513
518
521
524
527
528
542
543
549
551
591

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Daň z příjmů
Náklady celkem

4 782,59
1 494,23
158,42
894,47
7,86
9,15
1 029,18
14 520,97
5 060,52
289,93
0,00
0,00
0,00
179,13
2 276,02
0,00
30 702,47

15,58
4,87
0,52
2,91
0,03
0,03
3,35
47,30
16,48
0,94
0,00
0,00
0,00
0,58
7,41
0,00
100,00

11 506,72
1,38
848,55
53,67
18 292,00
30 702,32
-0,15

62,91
0,01
4,64
0,29
100,00

VÝNOSY (v tis. Kč)
602
644
648
649
691

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
Výnosy celkem
595 Dodatečné odvody daně z příjmů

Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

0,00

Personální obsazení podle kategorií zaměstnanců

funkce

průměrná
platová třídy

průměrná mzda

průměrná mzda

(pro přepočtené stavy)

(pro plánovaný počet)
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9,4

23 121

23 928

fyzioterapeut
sociální pracovník
prac. soc. péče - výchova prací
prac. soc. péče - obslužná péče
sanitář
kuchař
pradlena, švadlena
uklízečka
údržba řidič
vrátný, telefonista

16
1
2
2
16
15
7
4
8
2
4

7,8
8,0
8,0
7,0
4,0
3,0
4,6
2,0
2,0
5,0
3,0

18 252
16 167
16 618
14 831
14 108
13 646
11 956
8 769
10 006
13 263
10 181

17 146
16 167
18 002
14 831
14 545
13 494
12 162
10 378
11 205
13 263
12 341

CELKEM

82

4,7

14 238

14 732

THP

plán

( ředitel, účetní, personalista,

tech.pracovník, referent majetku)

zdravotní sestra
( všeob. sestry, vrchní s., staniční s., nutriční terapeut)

INVESTICE
V roce 2005 bylo z investičních prostředků pořízeno:
osobní automobil VW GOLF
stavěcí pomůcka STEDY pro klienty
rekultivace zahrady
obrazy Křížové cesty do kaple (umělecké dílo)
studna na zahradě *
systém centrálního klíče do pokojů klientů*
oplocení - zídka kolem kontejnerů*
doplnění kamerového systému o 1 kameru*
termostatické hlavice na radiátory*
reflexní páska k označení únikových cest*
tabule - LOGO na vstupem do DD*
úprava regulační plynové stanice*

celkem
* TZB = technické zhodnocení budovy

v Kč
488 000,00
53 477,00
375 000,00
70 000,00
8 732,00
70 019,00
53 345,00
16 709,00
22 281,00
18 326,00
13 600,00
8 330,00

1 197 819,00
211 342,00

