
 

 

 

 

 

 

                            
 
 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

3 

 

 
 
 
 
 

O B S A H :  
 
           S T R A N A  
 

      ÚVODNÍ SLOVO  5-8 
       

 
 

I.   PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE  9 – 40 
 

Management 9 - 11  
Pečovatelská služba 12 - 17 
Osobní asistence 17 - 19 
Denní stacionář 20 - 25 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 26 - 30 
Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v sociální tísni 31 - 35  
Dům s pečovatelskou službou 36 - 40 

 
 

II.  PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI PERSONÁLNÍ 41 - 43
  

Struktura a počty zaměstnanců 41 
Pohyb zaměstnanců 41 
Průměrné platy za sledované období                                                        42 
Vzdělávání zaměstnanců 42 - 43                                                                                             

 
 

III.   PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 44 - 58
  

Hospodaření 44 –47 
Peněžní fondy 47 - 48 
Pohledávky a závazky  48 - 49 
Přehled dotací 49 - 53  
Investiční akce 53  
Autoprovoz 54 
Majetek 54 - 56 
Inventarizace 56  
Vyhodnocení kontrolní činnosti 56 - 57 
Doplňková činnost 57  
Pojistné události, Stížnosti, Informace dle z. č. 106/1999 Sb. 57 - 58 
Dárci a sponzoři 58   
 
  

PŘÍLOHA 1 A 2 
 

 
 
 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

4 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

5 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

 

rok 2020 byl rokem neustálých zvratů, obav, ale i rokem poznání a učení se. Zpráva, kterou Vám 

předkládáme, není tak pestrá na akce, které jsme každoročně pro naše klienty připravovali, i tak 

v ní  najdete věci, kterými jsme prezentovali naše služby i za hranicemi města Kyjova. 

 

Také v roce 2020 jsme pokračovali v realizaci projektu „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb 

pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov“, kdy se nám i ve ztížených podmínkách pandemie 

COVID_19 podařilo zakoupit pro uživatele denního stacionáře a pečovatelské služby osobní 

vozidlo, které mohou využívat zejm. osoby s handicapem. Jde o vozidlo s nájezdní rampou a 

otočným sedadlem spolujezdce pro komfortnější nastupování. Díky tomuto projektu byly 

vyměněny obě myčky nádobí ve výdejně i jídlonosičích. Současně ke konci roku jsme v rámci 

tohoto projektu obdrželi zvedací zařízení pro klienty v Domě s pečovatelskou službou, schodolez 

pro lepší manipulaci s klienty upoutané na mechanický vozík a bydlící v bytových domech bez 

výtahu. Z individuální dotace Jihomoravského kraje byla pořízena do jídelny a výdejny obědů a 

místnosti k mytí jídlonosičů klimatizace. V tomto těžké období jsme zkusili sílu fb a zapojili se do 

akce ČSOB pomáhá regionům a požádali o masážní křeslo pro klienty. Základní nutná částka 5 tis. 

Kč se nám podařila vybrat a ČSOB nám pomohla křeslo na relaxaci koupit. 

 

 

Jako dar jsme v době pandemie získali set pračky a sušičky od firmy HP Tronic 

Zlín, s.r.o., kterou jsme ihned zabudovali do prádelny organizace a 25 kg 

pracího prášku od firmy Professional support.  

 

 

 

V jarních měsících jsme využili nabídky Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR a Nadačního fondu Avast, který nabízel závoz obědů 

zaměstnancům organizace zdarma. Po celou dobu nouzového stavu a poté 

až do měsíce června měli zaměstnanci obědy zaměstnancům organizace 

obědy.    
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Díky provozní dotaci zřizovatele jsme mohli uskutečnit i nákladnější opravy, kdy v předávaných 

bytech byly osazeny nové sprchové kouty a kuchyňské linky a zahájili se opravy podmáčené stěny 

mezi bytovými domy A-B-C v Domě s pečovatelskou službou. 

 

 

Ve spolupráci se zřizovatelem Městem Kyjovem a za přispění 

Jihomoravského kraje se podařilo znovu nastartovat Klub seniorů, 

v rámci něhož se mohou scházet aktivní senioři nejen z Kyjova, ale 

i blízkého okolí. Klub přináší možnost účastnit se vzdělávacích 

kurzů, tvořivých dílen, sportovních aktivit a výletů nebo i 

trénování paměti.  

 

 

Jako již tradičně jsme se zapojili do akce Krabice od bot, kdy z Kyjova a Hustopečí jsme obdrželi 

pro děti ze slabších rodin dárečky pod stromeček. Letos jsme se poprvé zúčastnili národní akce 

„Ježíškovi vnoučata“ a třem našim klientům z Domu s pečovatelskou službou jsme tím připravili 

překvapení. Nebylo přímo pod stromečkem, ale dárečky se mohou rozbalovat i později.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od března byla největší snahou organizace ochrana zaměstnanců a klientů před pandemií 

onemocnění COVID_19.  Jarní vlna pandemie naši organizaci ani klienty nepostihla a byl tak čas se 

připravit na vlnu podzimní. Ta již zasáhla zaměstnance i klienty a bylo nutno si nastavit systém tak, 

aby to nemělo vliv na péči o ty nejpotřebnější. Z dotačních titulů vypsaných MPSV ČR jsme si 

zakoupili ochranné prostředky a dezinfekce, čističky vzduchu a ionizátor.  

 

Rok 2020 byl rokem změn, boje s pandemií, rokem strachu o své blízké, dobou uzavření nebo 

omezení poskytování sociálních služeb, ale i rokem uvědomění si síly kolektivu.  

 

Rok, na jehož počátku byla výrazná ztráta, jsme zakončili s kladným hospodářským výsledkem.  
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Vážené dámy, vážení pánové, uplynulý rok byl v souvislosti s pandemií COVID_19 pro naši 

organizaci velmi náročný. Nešlo jen o změny v poskytování péče našim klientům, ale i o jiné 

zorganizování práce v rámci týmů, nastavení nových postupů a procesů, zavádění opatření,  ale 

také změn do samotného fungování organizace.  

 

 

 

 

Nouzový stav a pandemie nás všechny prověřili a zocelili, dokázali jsme si, že práci i ve ztížených 

podmínkách zvládneme, že stresové situace, které se vyskytly, umíme řešit a umíme si poradit i 

s náročnými úkoly. Poděkování ve formě odměn z MPSV ČR bylo neočekávané, ale velmi vítané. 

Ale oceněním bylo pro nás i poděkování od našich klientů nebo rodin, od dobrovolníků, kteří nám 

pomáhali a podporovali nás. Také studentky ze Středního odborného učiliště Kyjov, p.o. které u 

nás vykonávaly praxi, se v době svého volna rozhodly, že nám budou nápomocny i nadále.  I jejich 

vedoucí, která jim šla vždy příkladem, zůstávala dobrovolně v našich službách a vypomáhala 

s nákupy klientům nebo zajišťovala úklid společných prostor včetně dezinfekce.     
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Poděkování patří všem, kteří nás provázeli celým rokem 2020, podpořili nás a se kterými jsme 

spolupracovali. Děkujeme za nezištnou pomoc a dary těm, kteří pamatovali na naše klienty i 

zaměstnance jak v jarních měsících, tak v době předvánoční a vánoční. 

Děkujeme zřizovateli za morální podporu při zvládání úkolů v průběhu roku a také nemalou 

finanční podporu. 

 

Velké poděkování patří zaměstnancům, kteří bez ohledu na sebe a své blízké ochotně přistoupili 

na změny, které bylo nutno udělat, aby se zabezpečil provoz organizace v nouzových 

podmínkách. Ukázalo se, že tým si umí pomáhat a podporovat se a je schopen fungování i ve 

ztížených podmínkách.  

 

 

 

 

 

PhDr. Jana Trnečková 

ředitelka 
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Název organizace:      Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

Forma:   příspěvková organizace  

Sídlo:         Kyjov, Třída Palackého 67/7,  PSČ 697 01 

E-mail:   reditel@css-kyjov.cz 

Web:   http://css-kyjov.cz 

Kontaktní telefon: 518 612 260, 603 471 613 

IČ:             61392979 

 

 
 

 

Zřizovatel:                 Město Kyjov                                 

Adresa zřizovatele:     Kyjov, Masarykovo nám.  30/1, PSČ 607 01 

E-mail:              urad@mukyjov.cz 

Web:   http://www.mestokyjov.cz 

IČ:              

 

 

 

PREZENTACE ORGANIZACE 

 

Organizace v roce 2020 prezentovala své služby i dosažené výsledky na webových  

a facebookových stránkách, v regionálním i celonárodním tisku vyšly články o činnosti organizace, 

o své dosažené úspěchy se podělila i v regionální televizi a televizi nadregionální. Své služby také 

prezentujeme na vývěskách umístěných v sídle organizace a ve vchodu do Městského úřadu 

Kyjov. 

Informační letáky s poskytovanými sociálními službami jsou umístěny v čekárnách obvodních  

i odborných lékařů, informačním centru, jsou k dispozici také v Městské knihovně Kyjov, na 

ambulancích Nemocnice Kyjov, p.o., Poliklinice nebo na odboru sociálních věcí Městského úřadu 

Kyjov.  

Všechny služby jsou zapojeny do Komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku, protože je 

organizace jejich členem. 

Organizace zastřešuje i nově zřízený Klub seniorů, který sdružuje seniory z Kyjova. Činnost byla 

obnovena po delší přestávce a snahou je umožnit aktivním ji méně aktivním obyvatelům Kyjova 

setkávat se spolu a scházet se při akcích, jako jsou kurzy, společenské hry nebo i vycházky  

a výlety.  

mailto:reditel@css-kyjov.cz
http://css-kyjov.cz/
mailto:urad@mukyjov.cz
http://www.mestokyjov.cz/
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Novinové články v roce 2020 

 
leden Sociální služby Mikuláš v Azylovém domě 

leden Kyjovské noviny Návštěva sv. Mikuláše na Azylovém domě 

březen Sociální služby Studenti obdarovali maminky v tísni 

březen Kyjovské noviny Studenti obdarovali maminky v tísni 

duben Kyjovské noviny Fašaňková obchůzka v DPS Kyjov 

V Azylovém domě slavili masopust 

květen Slovácký deník Seniory se před koronavirem podařilo ochránit 

červenec Regionální televize TVS Klienti stacionáře se vozí v novém autě 

září Kyjovské noviny Ojedinělá sociální služba na Kyjovsku 

Děti z Azylového domu vystavovaly u Pražského Jezulátka 

říjen Kyjovské noviny V Kyjově začal nově fungovat Klub seniorů 

Klienti stacionáře se vozí v novém autě 

listopad Regionální televize TVS Vozíčkářům pomůže mobilní schodolez 

 

 
 
 

 1.1 MANAGEMENT 

Management zařízení 

Jméno Funkce Kontakt e-mail 

PhDr. Jana Trnečková ředitelka 
518 389 481, 

603 471 613 
reditel@css-kyjov.cz 

Ing. Beáta Procházková účetní 518 389 400 ekonom@css-kyjov.cz 

Jaroslava Krpalová mzdová účetní 518 389 480 mzdy@css-kyjov.cz 

Mgr. Dagmar Lukešová  (od 1.2.2020) vedoucí soc. služeb PS a OA 
518 389 401, 

603 471 557 
vedouci@css-kyjov.cz 

Mgr. Veronika Kristová sociální pracovník – PS, OA 770 142 096 socialni2@css-kyjov.cz 

Mgr. Bc. Jitka Obrová, DiS. sociální pracovník AD 739 307 583 azylovydum@css-kyjov.cz 

Mgr. Alena Kožíková sociální pracovník SAS RD 777 754 460 rodinysdetmikyjov@seznam.cz 

Mgr. Lenka Macková sociální pracovník SAS RD 777 472 817 sasrd@css-kyjov.cz 

Bc. Marcela Prchalová, DiS. sociální pracovník / vedoucí DS 
518 389 473, 

604 878 158 
socialni@css-kyjov.cz 

 

mailto:reditelka@css-kyjov.cz
mailto:ekonom@css-kyjov.cz
mailto:mzdy@css-kyjov.cz
mailto:vedouci@css-kyjov.cz
mailto:socialni2@css-kyjov.cz
mailto:azylovydum@css-kyjov.cz
mailto:rodinysdetmikyjov@seznam.cz
mailto:sasrd@css-kyjov.cz
mailto:socialni@css-kyjov.cz
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Organizační schéma organizace 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ředitelka 

samostatná účetní 

mzdová účetní 

Denní stacionář 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny  

s dětmi 

Azylový dům pro 
matky s dětmi a 

ženy v tísni 

Doplňková činnost 

- pedikúra 
- úklid DPS 
- pronájem prostor 
- kopírování 
- údržba 
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sociální pracovník 
pracovník v sociálních 

službách 

vedoucí služby 
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Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
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1.2 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Poslání 
Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením 
a rodinám s dětmi z ORP Kyjov, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci.  
 
Pečovatelská služba je služba terénní, poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech osob  
a také služba ambulantní, která je poskytována v místě organizace ve středisku osobní hygieny. 
Je poskytována 7 dnů v týdnu i o svátcích, v době od 7.00 do 20.00 h a úkony jsou účtovány dle 
sazebníku. 
 
Cílem služby je: 

 aby uživatel byl co nejvíce samostatný a soběstačný s ohledem na svůj zdravotní stav 

 aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím (přirozeném) prostředí 
 
Cílová skupina 

 senioři nad 65 let a osoby se zdravotním postižením od 0 – 99+, které z důvodu snížené 
soběstačnosti potřebují pomoc jiné osoby.  

 rodiny s dětmi  

 Osoby jsou z ORP Kyjov. 
 
 
 

Pečovatelská služba 

Forma poskytování 
Časový rozvrh poskytování 

služby 
Maximální okamžitá 

kapacita služby 

ambulantní 
po - pá  

7.00 - 15.00 hodin 
1 

terénní 
denně  

7.00 – 20.00 hodin 
13 

 

 
Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou službu od 1.1.2020: 

Základní činnosti: 

pomoc při zajištění péče o vlastní osobu 115,-/hod. 

pomoc při úkonech osobní hygieny a poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

115,-/hod. 

Pomoc při úkonech osobní hyg.ve středisku SOH                120,-/hod. 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 115,-/hod. 

pomoc při zajištění chodu domácnosti 115-/hod. 

zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

115 ,-/hod. 

Fakultativní 
činnosti: 

dovoz autem 10,-/km 

pronájem jídlonosiče 1,- Kč 

zapůjčení kompenzačních pomůcek dle sazebníku 
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Počty uživatelů za rok- 2017 - 2020 

 
Počet 

uživatelů k 1. 1.  

Počet 
uživatelů  
k 31. 12.  

Počet 
uživatelů za 

sledovaný rok 

Úbytek 
uživatelů 

Nárůst 
uživatelů 

2020 111 99 138 38 26 

2019 136 111 160  49 24 

2018 176 138 212* 74* 36 

2017 188 176 221 45 33 

*v čísle se projevuje počet uživatel odebírajících pouze obědy 

 
 
 

Počty uživatelů a věková struktura klientů v letech 2017 - 2020 
 

 muži ženy celkem 

věk 0 – 18 let 0 0 0 

věk 19 – 50 let 7 4 11 

věk 51 – 64 let 10 6 16 

věk 65 – 80 let 19 26 45 

věk 81 – 99 let 14 51 65 

věk 100  a více 0 1 1 

počet uživatel 2020 50 88 138 

prům. věk  68 80  

počet uživatel 2019 39 72  111 

prům. věk 68 80  

počet uživatel 2018 48 90 138 

prům. věk 70 78  

 
 
Průměrný věk uživatelů pečovatelské služby v roce 2020 byl 75 let. 
 
 

Ukončení smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby 

Celkem bylo v roce 2020 ukončeno 38 smluv o poskytnutí pečovatelské služby. Hlavními důvody 

jejich ukončení bylo ukončení ze strany poskytovatele pro nevyužívání služby 37,5%, úmrtí 

uživatele (35%), odchod do ústavního zařízení (10%) a 17,5% uživatelů služby ukončilo smlouvu na 

vlastní žádost. 
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Počty poskytovaných služeb za rok 2020 

 
Úkon 
 

Počet hodin 
 

Tržby Kč 

Pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní 
hygieny 

775,75 
93 090 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 3 373,45 387 946 

Praní a žehlení prádla 2 456,8 kg 147 408 

Běžné nákupy a pochůzky 943,5 108 502 

Doprovázení dospělých do školy, škol. zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veř. moci a instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět 

181,49 
 

20 871 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 378,47 43 523 

Pomoc při použití WC 250,25 28 778 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

1 635,47 
188 078 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1 347, 62 161 714 

Pomoc při přípravě jídla a pití 2 786,26 320 420 

Dovoz obědů  16 635 116 010 

Dovoz autem 3 439 34 390 

 

 
Počet zajištěných obědů 

  

v jídelně DPS 

 

 

v terénu 

 

celkem 

leden 413 1 057 1 470 

únor 400 1 009 1 409 

březen 384 1 058 1 442 

duben 0 1 408 1 408 

květen 0 1 420 1 420 

červen 392 1 010 1 402 

červenec 396 1 093 1 489 

srpen 391 1 044 1 435 

září 374 993 1 367 

říjen 395 900 1 295 

listopad 373 844 1 217 

prosinec 380 901 1 281 

 

CELKEM 2020 
3 898 12 737 16 635 

 

CELKEM 2019 
  18 351 

 

CELKEM 2018 
  25 938 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

15 

 

 

 
 

V roce 2020 i přes utlumení činnosti z důvodu pandemie COVID_19 neměla služba propad v příjmech. Z grafu je patrno, že i přes nižší 

počet uživatelů odebírajících úkony, si služba udržela výkonnost a lze odvodit, že poskytuje službu těm, kteří ji ze zákona potřebují.  

 

 

 

Poskytování služby v období pandemie Covid 19 

 

Při plánování roku 2020 nikoho ani nenapadlo, jaké změny nás čekají.  

S vyhlašováním nouzového stavu se nás týkala i mimořádná opatření vyhlašovaná vládou ČR. Na 

jaře jsme pociťovali obrovské problémy s dostatkem ochranných pomůcek a s dostatkem 

informací. Se zvýšeným úsilím se nám podařilo ochranné pomůcky sehnat, a to ze začátku 

zejména díky zapojení se zaměstnanců, kteří šili roušky a díky dárcům, od kterých jsme roušky 

dostali. Tím jsme zásobovali pracovníky a uživatele.  

Postupem času jsme ve spolupráci s Městem Kyjov a Jihomoravským krajem sehnali i další 

pomůcky.  

Byli jsme nuceni upravit režim poskytování služby, velká část uživatelů mělo obavy z přenosu 

nemoci a péči si krátkodobě zajistili pomocí svých rodin. V rámci uživatelů na DPS jsme 

spolupracovali s jejich rodinami a naopak, uživatelé využívali službu nákupy i mimo rámec běžně 

poskytovaných úkonů na základě ústních dohod. 

Otestovali jsme práci v režimu dvou pracovních týmů pečovatelek s oddělením osobního kontaktu 

pracovníků mezi sebou a mezi pracovišti. Důkladnou desinfekcí a dodržováním opatření 

s přispěním i dávky štěstí jsme po jarní vlně mohli konstatovat, že jsme to zvládli bez jediného 

případu onemocnění. Tato vlna nás naučila, jak postupovat a mohli jsme alespoň na chvíli 

poskytovat péči tak, jak dříve. 

Na podzim však přišla vlna další a onemocnění se rozšířilo i do Kyjova a okolí. Během září se i u nás 

vyskytla první onemocnění a to jak u personálu, tak u uživatele. Pomůcek jsme již měli dostatek a 

spíše jsme hledali neustále informace, jak šíření viru zamezit, jak se dostatečně chránit a jak 

uvědomit uživatele, že je důležité dodržovat nastavená pravidla. Bylo to těžké, práce se zvýšeným 

stresem, ale s vědomím, že děláme maximum, abychom ochránili před nákazou co nejvíce osob 

jak z řad uživatelů, tak z řad personálu. 

1 434 431 

1 676 793 

1 802 696 
1 887 677 
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200 000,- Kč

400 000,- Kč

600 000,- Kč

800 000,- Kč

1 000 000,- Kč

1 200 000,- Kč

1 400 000,- Kč

1 600 000,- Kč
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Opět uživatelé omezovali péči, opět pracovní režim ve dvou zastupitelných týmech a důsledná 

desinfekce, používání ochranných prostředků, minimalizace kontaktů na možnou míru. Byli jsme 

na základě usnesení vlády testováni všichni pracovníci v přímé péči každých pět dnů, abychom 

předešli možnému přenosu u bezpříznakovém průběhu nemoci pracovníků. Někteří pracovníci 

byli několikrát nuceni být v karanténě.  

Vzhledem k šíření onemocnění se nám nemoc nevyhnula, postupně onemocnělo několik uživatelů 

a pečovatelek. Výhodou v tomto těžkém období bylo, že onemocnění u pečovatelek probíhalo 

postupně, tzn. po jedné, dvou, které se nám pak vraceli do pracovního procesu. Vedoucí služby a 

sociální pracovnice se střídali v práci doma. 

Pevně věříme, že i díky nastaveným opatřením dosud nedošlo ke krizové situaci ve smyslu, že 

bychom ztratili kontrolu nebo možnost poskytnout potřebnou péči našim uživatelům. A, i díky 

dobrovolníkům z řad studentů škol, kteří 

nám jedno období přišli velmi vhod, a bylo by 

bez nich velmi obtížné službu zabezpečit. 

Poskytovali jsme péči i u osob 

s onemocněním Covid 19 za dodržení 

nejpřísnějších pravidel a u osob, které se 

z nemocnice vrátily. 

Jsme unavení, v neustálém stresu, přesto 

jsme si oporou a nepřestáváme dělat 

maximum, co můžeme, aby tato nemoc 

neměla víc obětí, než si již vzala. Ano, jsou 

uživatelé, kteří boj s touto nemocí prohráli, 

je nám to líto. Děláme maximum.  

 

 

Dobrá praxe 

 

V nedaleké obci žije manželský pár ve svém rodinném domě. Manžel, dříve zodpovědný, čistotný 

muž, otec, onemocněl duševním onemocněním, které mu velmi omezuje schopnost věci si 

zapamatovat, domyslet důsledky běžných záležitostí. Žije ve „svém světě“.  Sociální pracovnici 

kontaktovala zoufalá manželka, že potřebuje pomoct manžela okoupat.  

Při sociálním šetření jsme zjistili, že pán vypadá zanedbaně, vlasy pocuchané, vousy neupravené 

se zbytky jídla, špinavý. Dům uklizen, manželka upravená. Pán přecházel po kuchyni, v rozhovoru 

mluvil útržkovitě a spíše nesouvisle. 

Dle slov manželky se pán odmítá i převlékat, když ho chce přinutit, pán se nenechá. V koupelně už 

nebyl snad pět let, myje se velmi sporadicky, při vykonání potřeby se odmítá nechat očistit. Asi 

před dvěma týdny se nechal alespoň zevrubně omýt. Prádlo si vyměňoval maximálně jednou 

v týdnu a to jen v neurčitých obdobích. 

S pánem jsme se pokusili domluvit, že přijedou dvě paní mu pomoct oholit. Pán sdělil, že to 

zvládne sám, že se holil. Dohodli jsme se alespoň na tom, že přijedou a pán si řekne, jestli 

nepotřebuje pomoct se oholit. S tím pán souhlasil. 

Po prvé jsme všichni očekávali, zda se podaří provézt koupel. Pečovatelky postupně, mírně 

nejdříve pána oholili a poté přistoupil i na koupel. Vypadal spokojeně. Manželka byla nadšena. 
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Za týden pečovatelky přijely znovu, ty stejné. Postupovaly stejně jako minule, pán se opět nechal 

okoupat. Za týden již přijely jiné pečovatelky, ale postupovaly dle rad předchozích, pán se znovu 

nechal okoupat. 

Po měsíci nám telefonovala manželka, která nám děkovala se slovy, to co se povedlo vašim 

děvčatům, se za celých pět let nepovedlo ani jeho nejbližším. Pána sice jeho nemoc limituje stále, 

ale kvalita života celé rodiny se zvýšila. 

 

 

 

 

1.3 OSOBNÍ ASISTENCE 

 

Poslání  
 
Posláním osobní asistence je poskytovat pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením 
z ORP Kyjov v jejich přirozeném prostředí a při činnostech, které uživatel potřebuje. 
 

 

Cílem služby je: 

 za pomoci osobní asistence zvládá běžné každodenní 

činnosti, které by sám nezvládnul 

 setrvává ve svém přirozeném prostředí 

 zachovává vlastní styl života 

 navazuje a udržuje vztahy s přáteli, známými a rodinou 

 

 

 

 

Cílová skupina 

 osoby se zdravotním postižením od 1 roku věku až 

99+ (došlo ke změně ve věku osob) 

 senioři nad 65 let 

 osobní asistence je poskytována těm, kteří 

z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pomoc 

jiné osoby a jsou z ORP Kyjov. 

 

 

 

Osobní asistence 
Forma poskytování 

Časový rozvrh poskytování 

služby 

Maximální okamžitá 

kapacita služby 

terénní nepřetržitě (168 h/týden) 3 
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Poskytované úkony a úhrady za osobní asistenci od 1.1.2020 

 

Základní činnosti: 

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 115,-/hod. 

pomoc při osobní hygieny 115,-/hod. 

pomoc při zajištění stravy 115,-/hod. 

pomoc při zajištění chodu domácnosti 115,-/hod. 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 115,-/hod. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 115,-/hod. 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
115,-/hod. 

Fakultativní 

činnosti: 

dovoz autem 10,-/km 

zapůjčení kompenzačních pomůcek dle sazebníku 

pedikúra dle sazebníku 

 
 
 

Počet uživatelů  
 

 Počet uživatelů  
k 1. 1.  

Počet uživatelů  
k 31. 12. 

Počet uživatelů za 
sledovaný rok 

Úbytek uživatelů Nárůst uživatelů 

2020 16 18 23 5 7 

2019 10 16 20 4 10 

2018 10 10 12 2 2 

 

 

 

Počty uživatelů a věková struktura klientů 

 

 muži ženy celkem 

věk 19 – 50 let 3 1 4 

věk 51 – 64 let 1 3 4 

věk 65 – 80 let 6 0 6 

věk 81 – 99 let 4 4 8 

věk 100 a více 0 1 1 

 

počet uživatel 2020 

 

14 

 

9 

 

23 

prům. věk 69 73  

počet uživatel 2019 10 6 16 

prům. věk 68 80  

počet uživatel 2018 6 4 10 

 

prům. věk 78 88,5  

 

Průměrný věk uživatelů osobní asistence je 71 let. 
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Tržby v letech 2017 - 2020 

 
Důvody ukončení smlouvy o poskytnutí osobní asistence 

 

Celkem byly v roce 2020 ukončeny 5 smluv o poskytnutí osobní asistence, z toho 1 z důvodu 

odchodu klienta do ústavního zařízení a 4 z důvodu úmrtí uživatele. 

 

 

Počty poskytovaných služeb za rok 2020 
 

 

 

Počet hodin 

 

 

Tržby Kč 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 328 37 719 

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a soc. 

schopností a dovedností 
275,5 31 682 

Doprovázení do školy, škol. zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové a volnočas. aktivity, na orgány veř. moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

535,3 61 559 

Pomoc při přípravě jídla a pití 2,92 335 

Běžné nákupy a pochůzky 300,83 34 595 

Dohled nad dospělým 60,67 6 976 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek   

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
22,58 2 597 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 9,16 1 053 

Dovoz autem 466 4 660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Služba byla v roce 2020  ochromena pandemií COVID_19, byl snížen  počet uživatelů a to zejm. z důvodu jejich  obavy o své zdraví a 

tudíž službu nevyužívali plně. Rozdíl byl dorovnán dotací MPSV COVID 19. 

 

 

Aktivity osobní asistence v roce 2020: 

26.2. Kino senior – Poslední aristokratka 

16.7. Radniční galerie Kyjov – výstava obrazů – V romantické poloze, Marie Veselská 

4.8. Radniční galerie Kyjov – výstava obrazů – Dotek, Jitka Němečková 

16.3. Radniční galerie Kyjov – výstava fotografií RAF 
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1.4 DENNÍ STACIONÁŘ 

 

Poslání denního stacionáře 
 
Posláním denního stacionáře Centra sociálních služeb, p. o. města Kyjova pro seniory a dospělé 

osoby se zdravotním postižením z Kyjovska je začleňování jedinců do společnosti, běžného života 

a rozvoj jejich soběstačnosti, individuálních dovedností, zájmů a společenských kontaktů.  

 

Uživatelům jsou v rámci služby nabízeny nejrůznější aktivity, kterými procvičují tělo (cvičení, 

relaxační cvičení, vycházky), jemnou i hrubou motoriku (grafo-motorická cvičení, tvořivá dílna), 

paměť a myšlení (procvičování paměti, povídání na téma), a také takové aktivity, které posilují 

soběstačnost uživatelů (pracovně výchovné činnosti, pečení - vaření) a dále aktivity 

prostřednictvím nichž jsou uživatelé aktivováni a motivováni trávit svůj volný čas činnorodě (např. 

nácvik činností k uplatnitelnosti na trhu práce, hraní deskových, karetních a jiných společenských 

her, kuželky apod.). Do programu jsou zařazovány také relaxační činnosti (např. poslech hudby, 

četba nebo sledování filmu).  V roce 2020 se podařilo 7 klientů zaměstnat v sociálním podniku 

Atelier Impala, resp. v jeho pobočce, která v Kyjově začala působit a s níž jsme navázali spolupráci. 

Možnost uplatnění na trhu práce mnohé z klientů významně posunula kupředu, dodala jim další 

elán a mnohdy ztracenou sebedůvěru.  

 

 

Mezi nejoblíbenější aktivity však uživatelé sami 

řadí výlety a exkurze, prostřednictvím nichž se 

snažíme uživatelům zprostředkovat kontakt se 

společností, s kulturou a díky nimž mohou 

uživatelé procvičovat např. – cestování 

hromadnou dopravou, nákup jízdenek či 

vstupenek, komunikaci s lidmi, chování v různých 

situacích na veřejnosti.  

 

 

Aktivit tohoto druhu bylo uskutečněno v roce 2020 hned několik: 

- Bowling Luxor Kyjov 

- Účast na cestovatelské besedě o Východní 

Kanadě 

- Návštěva Kina Panorama v Kyjově (Představení 

„Poslední aristokratka“) 

- Výlet do Hodonína 

- Výlet do Kroměřížských zahrad 

- Kyjovský jarmark 
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- Výlet na rozhlednu do Mutěnic a návštěva vinařské expozice v Mutěnicích 

- Drezíny a muzeum drezín Ratíškovice 

- Návštěva areálu vykopávek v Mikulčicích 

- Výlety do přírody za sběrem bylin či hub 

 

Bohužel s ohledem na hygienická a protiepidemiologická opatření nebylo možné uskutečnit celou 

řadu plánovaných výletů a exkurzí. Ty, co se podařilo uskutečnit, většinou směřovaly do přírody. 

Během některých výletů si uživatelé sami za podpory pracovníků kupovali jízdenky v autobusech 

linkové dopravy, což směřovalo k nácviku a upevňování psychických a motorických činností.  Pro 

vzdálenější či obtížně přístupná místa jsme upřednostnili nově zakoupený automobil pro přepravu 

osob se sníženou soběstačností, který organizace mohla pořídit díky projektu: „Zkvalitnění 

poskytovaných služeb pro osoby s handicapem a seniory v CSS Kyjov, p.o.“-  

 

 

V roce 2020 jsme se s ohledem na aktuální situaci 

nemohli účastnit turnajů či her pořádaných jinými 

organizacemi a nepodařilo se zrealizovat celou řadu 

společenských aktivit. Zaměřili jsme se proto na 

výsadbu květin a údržbu areálu zahrad Centra 

sociálních služeb. Také jsme vyráželi do přírody za 

sběrem bylin, které jsme následně zpracovávali.  

 

 

V rámci nácviku denních činností a nácviku pečení – vaření, jsme pokračovali v přípravách 

narozeninových oslav jednotlivých uživatelů. Kromě běžných jednoduchých pokrmů (např. 

pomazánek, salátů) pečeme také dorty, které jsou předány oslavenci. Uživatelé jsou mimoto 

vedeni k běžným pracovním činnostem, a proto byly již dříve do nácviku běžných činností 

zařazeny také aktivity běžného úklidu, v rámci nichž se společně snažíme udržovat prostory 

Denního stacionáře v čistotě. Nyní se k těmto činnostem přidala také péče o zahradu.  

 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinu tvoří senioři a dospělé osoby se zdravotním 

postižením, které z důvodu snížené soběstačnosti potřebují 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Služba je poskytována 

uživatelům z  ORP Kyjov a Hodonín. 
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Denní stacionář 

Forma poskytování 
Časový rozvrh poskytování 

služby 

Maximální okamžitá 

kapacita služby 

ambulantní 

PO – PÁ   

7.30 - 15.30 hodin, po dohodě 

lze službu poskytovat do 17.00 

hodin 

15 

 

 
Poskytované úkony a úhrady za služby denního stacionáře 

 

Základní činnosti: 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 35,- Kč/hod. 

pomoc při osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
35,- Kč/hod. 

poskytnutí stravy 35,- Kč/hod. 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 35,- Kč/hod. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 35,- Kč/hod. 

sociálně terapeutické činnosti 35,- Kč/hod. 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
35,- Kč/hod. 

Fakultativní 

činnosti: 

dovoz autem 10,- Kč/km 

zapůjčení kompenzačních pomůcek dle sazebníku 

pedikúra dle sazebníku 

 

 

 

 

 

 

Pracovně-
výchovná 

činnost 
8% 

Nácvik upevňování 
motor., psych. a soc. 

schopností a 
dovedností 

7% 

Pomoc a podpora 
při podávání jídla a 

pití 
12% Pomoc při oblékání 

a svlékání včetně 
speciálních 
pomůcek 

1% Pomoc při obnovení 
nebo upevnění 

kontaktu s rodinou a 
podpora při soc. 

začleňování 
12% 

Pomoc při využití 
WC 
1% 

Pomoc při 
prostorové 
orientaci, 

samostatném 
pohybu ve vnitřním 

prostoru 
2% 

Pomoc při přesunu 
na lůžko nebo vozík 

0% 

Pomoc při 
úkonech 
osobní 
hygieny 

1% 

Pomoc při 
uplatňování práv, 

oprávněných zájmů 
a při obstarávání 
osob. Záležitostí 

2% 

Sociálně 
terapeutické 

činnosti 
30% 

Vytvoření podmínek 
pro zajišťování 
přiměřeného 

vzdělávání nebo 
pracovního 
uplatnění  

24% 

ROK 2020 
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Počet uživatelů 

Rok 
Počet uživatelů 

k 1. 1.  
Počet uživatelů k 

31. 12.  
Počet uživatelů za 

sledovaný rok 
Úbytek uživatelů Nárůst uživatelů 

2017 15 17 22 6 7 

2018 17 20 27 7 10 

2019 20* 19 26 5 9 

2020 22 24 28 4 8 

* Do statistik počtu uživatelů nejsou zahrnuti čtyři klienti, kteří v daném roce nevyužili službu ani jednou, avšak smlouva byla ukončena 
v průběhu roku. 

 

 

Počty uživatelů a věková struktura 

 
muži ženy celkem 

věk 19-50 let 7 5 12 

věk 51-64 let 0 1 1 

věk 65-80 let 3 4 7 

věk 81-99 let 2 6 8 

průměrný věk 2020 52,58 63,81 28 

průměrný věk 2019 55,3 67,44 26 

průměrný věk 2018 58,4 63,9 27 

 

Průměrný věk uživatelů Denního stacionáře v roce 2020 byl 59 let. 

 

 

Ukončení smlouvy o poskytnutí služeb denního stacionáře 

Ukončeny byly v roce 2020 celkem 4 smlouvy. Tři smlouvy byly ukončeny z důvodu úmrtí uživatele  

a jedna smlouva z důvodu odchodu uživatelky do pobytového zařízení.  

 

 

V následující tabulce lze vypozorovat, že počet úhradových hodin ve službě Denní stacionář se 

každým rokem zvyšuje. V roce 2020 byl tento růst přerušen opatřeními vlády kvůli snížení šíření 

pandemie COVID-19 (např. uzavření služby v jarních měsících, omezení docházky uživatelů 

v podzimních a zimních měsících).  I přesto výkonnost služby převýšila r. 2018 i přes stejný počet 

úvazků ve službě. Je zřejmé, že se zvyšuje nejen počet klientů v kalendářním roce, ale i objem 

poskytované péče.  
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Přehled základních činností poskytovaných  

v DS v letech 2017-2020 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Pracovně-výchovná činnost 535 588 631 617,5 

Nácvik upevňování motor., psych. a soc. schopností a 

dovedností 

848 1543 1948,5 560 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 801 837 1089 898 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek 

12 32 68,5 65 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 

rodinou a podpora při soc. začleňování 

286,5 446 831 880,5 

Pomoc při využití WC 18 48 93 111 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru 

17 39 201 154 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 2 10,5 19 12 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 126 79 86 89 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osob. Záležitostí 

82 7,5 39 128 

Sociálně terapeutické činnosti 1999 1899 2298 2266 

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného 

vzdělávání nebo pracovního uplatnění  

1310 1660 2138 1853 

 

Celkem počet hodin za všechny úkony 

 

 

6036,5 

 

7189 

 

9442 

 

7634 

 

 

 

 

Počet zajištěných obědů pro DS v roce 2020 

 celkem 

leden 0 

únor 0 

březen 0 

duben 0 

květen 0 

červen 0 

červenec 0 

srpen 0 

září 12 

říjen 75 

listopad 56 

prosinec 61 

CELKEM 204 
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Tržby v letech 2017 - 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2020 byla pozastavena činnost Denního stacionáře z důvodu pandemie COVID_19 a služba byla uzavřena. Přesto lze tržby 

srovnat s rokem 2018. Tržby byly dorovnány dotací MPSV COVID 19. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017 2018 2019 2020

Přehled péče poskytované v DS v letech 2016-2020 
P

ře
h

le
d

 z
ák

la
d

n
íc

h
 č

in
n

o
st

í p
o

sk
yt

o
va

n
ýc

h
 v

D
S

 v
 le

te
ch

 2
0

16
-2

0
20

P
ra

co
vn

ě
-v

ýc
h

o
vn

á 
či

n
n

o
st

N
ác

vi
k 

u
p

e
vň

o
vá

n
í m

o
to

r.
, p

sy
ch

. a
 s

o
c.

sc
h

o
p

n
o

st
í a

 d
o

ve
d

n
o

st
í

P
o

m
o

c 
a 

p
o

d
p

o
ra

 p
ři

 p
o

d
áv

án
í j

íd
la

 a
 p

it
í

P
o

m
o

c 
p

ři
 o

b
lé

ká
n

í a
 s

vl
é

ká
n

í v
če

tn
ě

sp
e

ci
ál

n
íc

h
 p

o
m

ů
ce

k

P
o

m
o

c 
p

ři
 o

b
n

o
ve

n
í n

e
b

o
 u

p
e

vn
ě

n
í

ko
n

ta
kt

u
 s

 r
o

d
in

o
u

 a
 p

o
d

p
o

ra
 p

ři
 s

o
c.

za
čl

e
ň

o
vá

n
í

P
o

m
o

c 
p

ři
 v

yu
ži

tí
 W

C

P
o

m
o

c 
p

ři
 p

ro
st

o
ro

vé
 o

ri
e

n
ta

ci
,

sa
m

o
st

at
n

é
m

 p
o

h
yb

u
 v

e
 v

n
it

řn
ím

 p
ro

st
o

ru

P
o

m
o

c 
p

ři
 p

ře
su

n
u

 n
a 

lů
žk

o
 n

e
b

o
 v

o
zí

k

P
o

m
o

c 
p

ři
 ú

ko
n

e
ch

 o
so

b
n

í h
yg

ie
n

y

P
o

m
o

c 
p

ři
 u

p
la

tň
o

vá
n

í p
rá

v,
 o

p
rá

vn
ě

n
ýc

h
zá

jm
ů

 a
 p

ři
 o

b
st

ar
áv

án
í o

so
b

. Z
ál

e
ži

to
st

í

S
o

ci
ál

n
ě

 t
e

ra
p

e
u

ti
ck

é
 č

in
n

o
st

i

V
yt

vo
ře

n
í p

o
d

m
ín

e
k 

p
ro

 z
aj

iš
ťo

vá
n

í
p

ři
m

ě
ře

n
é

h
o

 v
zd

ě
lá

vá
n

í n
e

b
o

 p
ra

co
vn

íh
o

u
p

la
tn

ě
n

í



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

26 

 

1.5 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

 

Poslání služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní a ambulantní služby poskytované 

rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika 

ohrožení jeho vývoje. 

 

Cílem služby je, aby rodina zvládala péči o děti s ohledem na věk a jejich přirozený vývoj (zdraví, 

školní prospěch, zájmy), péči o domácnost (vaření, nákupy, úklid apod.), hospodaření s penězi 

(rozpočet, půjčky, exekuce) a zvládala samostatně jednat se školou, úřady a ostatními institucemi 

při obstarávání osobních záležitostí (zaměstnání, dávky, bydlení, sociální interakce). 

 

Cílová skupina 

Tato služba je poskytována rodinám s dětmi žijícími 

na území kyjovského regionu, jejichž nepříznivá 

sociální situace negativně ovlivňuje vývoj dítěte-do 

18 let (studující do 26 let), dále matkám, otcům 

nebo osobám, které mají dítě svěřené do vlastní 

péče, těhotným ženám se sníženou dovedností 

postarat se o sebe a o své nastávající dítě, rodinám, 

ze kterých byly děti odebrány a které chtějí usilovat 

o jejich návrat a dětem a mládeži ze sociálně 

problematického prostředí. 

 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI: 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 pracovně výchovná činnost s dětmi - tvořivá dílna pro rodiče s dítětem 

 pracovně výchovná činnost s dospělými - např. podpora a nácvik rodičovského chování 

včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních 

kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte 

 zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - např. příprava do 

školy 

 zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity - nárazové aktivity pro 

osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.)  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení 

zpět 

c) sociálně terapeutické činnosti 

 skupina osobnostního a sociálního rozvoje 

 individuální konzultace s psychologem- ve frekvenci max. 2x za měsíc   

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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 pomoc při obstarávání běžných záležitostí - poskytnutí informací přispívající k řešení 

aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, bydlení, vzdělávání dětí, 

pracovního uplatnění apod.), doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí 

nejistí nebo mají komunikační potíže 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – moderované rozhovory, usnadnění  

problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s příp. poskytnutím asistence při 

předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem 

 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI: 

 přednášky, besedy s odborníkem 

 
                                                                                                                                                                       

Náplň činností: 

 

A. individuální práce – zahrnuje: 

 Pracovně výchovná činnost s dospělými - např. podpora a nácvik rodičovského chování 

včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních 

kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních 

Pracovnice pomáhali uživatelům s podporou a nácvikem rodičovského chování (odměna  

a trest, důsledné dodržování slibů, nastavení pravidel, plnění si povinnosti jak rodič, tak 

dítě), vedení hospodaření (sestavení finančního plánu, řešení dluhové problematiky), 

udržování domácnosti (důsledné plnění si úkolů v rámci úklidu a dodržování čistoty 

v domácnosti - zda je navařeno, pravidelně udržovaný pořádek v bytě či domě) a podpora 

a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech apod. (modelové situace).   

 Nácvik a upevňování motorických, psychických a 

sociálních schopností a dovedností dítěte 

S uživateli se pracovalo také na zlepšení a 

upevnění motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností dítěte na takovou 

úroveň, která odpovídá jeho vývojovému stupni 

dle věku – poznávání barev, zvířat, tvarů, nácvik 

počítání, základy slušného chování (pozdravení, 

poděkování) a základní hygienické návyky (čištění 

zubů, mytí rukou po WC atd.).                                                           Akce zahájení prázdnin a tvořívá dílna 

 

 Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí - např. příprava do 

školy 

Příprava do školy probíhala pravidelně 1-2x za týden v těchto obcích: Archlebov, Hovorany, 

Kelčany, Kyjov, Lovčice, Skoronice, Stavěšice, Strážovice, Vacenovice, Věteřov, Vracov  

a Vřesovice. Celkem se pracovalo s 54 dětmi za přítomnosti zákonného zástupce.  

 Individuální konzultace se sociální pedagožkou  

Uživatelé měli možnost využít konzultace se soc. pedagožkou Mgr. Milenou Mikulkovou. 

 Individuální konzultace s psychologem  
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Uživatelé využili konzultace s psychologem Mgr. Vojtěchem Výletou ve frekvenci max. 2x 

za měsíc. 

 Pomoc při obstarávání běžných záležitostí – poskytnutí informací přispívající k řešení 

aktuální situace (např. v problematice výchovy, rodinných vztahů, bydlení, vzdělávání dětí, 

pracovního uplatnění apod.), doprovod rodiče/ů (rodičů s dětmi) v situacích, kdy se cítí 

nejistí nebo mají komunikační potíže 

Uživatelům jsme také pomáhali při obstarávání jejich záležitostí týkajících se řešení 

aktuální situace. Doprovázeli jsme je v situacích, kdy se cítili nejistí nebo nevěděli, jak 

postupovat (např. při jednání na úřadech, se školou, v rámci nalezení práce, nového 

bydlení atd.). 

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – moderované rozhovory, usnadnění 

problematického kontaktu dítěte a jeho rodiče/ů s příp. poskytnutím asistence při 

předávání či kontaktu rodiče/ů s dítětem 

Asistenci sociálních pracovnic při kontaktech rodiče s dítětem/dětmi a při předávání 

dítěte/dětí, nevyužila v roce 2019 žádná rodina.  

 

B. skupinová práce – zahrnuje: 

 Skupiny osobnostního a sociálního rozvoje  

Probíhaly ve frekvenci 4x za měsíc vedené psychologem Mgr. Výletou, časová dotace 1-2 

hodiny. Cílem je podpora a trénink rodičovských kompetencí, rozvoj osobnostních 

vlastností, pojmenování a uvědomění si vlastních negativních i pozitivních vlastností, 

motivování ke změně a předání si vlastních zkušeností. 

 Pracovně výchovná činnost s dětmi – tvořivá dílna pro rodiče s dítětem  

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi se konaly pravidelně minimálně 2x měsíčně s časovou 

dotací 1 až 2 hodiny. Dané aktivity sloužily k tomu, aby se rodiče naučili smysluplně trávit 

volný čas s dítětem a také se přiučili novým technikám apod. Z realizovaných tvořivých 

dílen můžeme uvést např. výrobu gelových svíček, glycerinových mýdel, broží z organzy  

a korálkování. V zimním období se tvořivá dílna přizpůsobila vánoční tématice: tvorba 

adventních věnců a kalendářů, vánočních přání, vánoční svíčky atd. V rámci tvořivých dílen 

probíhal také nácvik vaření – různé saláty, polévky, pomazánky, vánoční cukroví a mnoho 

dalšího.  

 Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – nárazové aktivity pro 

osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.) 

Volnočasové aktivity vedou k podpoře osobnostního rozvoje uživatele v mnoha oblastech 

– sociální, kulturní, zdravotní, pracovní, ekologického myšlení, fyzického rozvoje apod. 

Byly uskutečněny např. tyto aktivity: promítání filmů a pohádek, soutěžní odpoledne ke 

Dni dětí, oslava Dne Matek, Pálení čarodějnic, Karneval, Mokrý pátek, Odpoledne 

deskových her.  

- promítání odborných dokumentů  

 

C.  V rámci fakultativních činností, které služba také poskytuje, proběhly:  

 Odborné konzultační služby: sociální pedagožky, psychologa. 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

29 

 

 

 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny 

s dětmi 

Forma poskytování Časový rozvrh 
poskytování služby 

Maximální okamžitá 
kapacita služby 

ambulantní PÁ 8.00-13.00 hodin skupinová intervence 20 
individuální intervence  

2 

terénní PO 8.00-16.00 hodin 
ÚT 8.00-17.00 hodin 
ST   8.00-16.00 hodin 
ČT 8.00-17.00 hodin  

 

skupinová intervence 20 
individuální intervence  

2 

 

Počet poskytovaných činností za rok 2020 

Základní činnost Ambulantní a terénní 
intervence (A, T) 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační služby (A) 1380 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (B) 0 

Sociálně terapeutické činnosti (C) 199 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí (D) 

554 

*1 jednotka intervence = 30 minut.  

 

 

Formy poskytování: 

Intervence  
Sociální pracovnice služby provádí intervence: 

a) individuální intervence – sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, 

doprovod klienta.  

b) skupinová intervence – vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinná terapie, doprovodné 

volnočasové/ zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty.  

c) externí/ kooperativní intervence – realizované ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při 

této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch 

uživatele služby, jednání s jiným odborníkem ve prospěch uživatele sociální služby.  

V roce 2020 bylo celkem 2133 intervencí (z toho 634 jednotek ambulantní  
a 1499 jednotek terénní intervence).   
 

 

Kontakty  
Kontakt je setkání s klientem trvající nad 10 minut (10–30 min.). Jedná se o oboustrannou interakci 

mezi pracovníkem v sociální službě/sociálním pracovníkem a klientem, popř. zájemcem o sociální 

službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry nebo k vytvoření prostoru pro nabídku  

a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru 

pracovníka s klientem. Nepřepočítávají se na jednotky.  
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V roce 2020 bylo celkem 983 kontaktů, z toho 950 v ambulantní formě služby a 33 v terénní formě 
služby. Do kontaktů zahrnujeme jednání s uživateli služby, ale také prvokontakty (jednání se 
zájemcem o službu). 
                    
  
Počet klientů a působnost služby: 

SAS RD poskytovala služby pravidelně 1-2x za týden v těchto obcích ORP Kyjov: Archlebov, 
Bzenec,  Hovorany, Kelčany, Kyjov, Lovčice, Násedlovice, Skoronice, Stavěšice, Strážovice, 
Svatobořice – Mistřín, Šardice, Vacenovice, Věteřov a Vracov.   
 

 

 

Počet uživatelů k 31. 12. 2020 23 

Počet uživatelů za sledovaný rok 28 

Celkem osob 75 

                z toho dětí 47 

Počet zájemců o službu 14 

Úbytek uživatelů 7 

Nárůst uživatelů 9 

 

 

 

Zkvalitnění poskytovaných služeb 

 

V roce 2020 byla zakoupena čistička vzduchu, skartovačka a didaktický materiál. Poskytovanou 

službu se pracovníci snaží zkvalitnit pravidelným vzděláváním v rámci školení či samostudia, dále 

účastí na supervizích a poradách.  

Pracovnice se také aktivně zúčastňovaly komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska. 

Kontinuálně byla realizována spolupráce s dalšími institucemi v Kyjově – hlavně s odborem 

sociálních věcí Městského úřadu v Kyjově, Úřadem práce, Městskou i státní policií, Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Kyjově, Speciálně pedagogickým centrem, dětskými lékaři, Dětským 

centrem při nemocnici, organizací Krok, z. ú. a  Občanskou poradnou Charity Kyjov.  

Služba spolupracuje v rámci interdisciplinární spolupráce v rámci zavádění Cochemské praxe 

v rozvodovém řízení. Všechny profese účastnící se rodičovského sporu vedou rodiče k uvědomění 

si své vlastní zodpovědnosti za dítě a pomáhají jim nabýt opět společné odpovědnosti, kterou jako 

rodiče za společné dítě nesou. Tak, aby v důsledku nenechali o svých dětech a jejich životě 

rozhodovat soud, ale aby toto rozhodnutí učinili společně oni sami. 

 

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města 

Kyjova je od 1. ledna 2018 financována v rámci projektu: „Vybrané služby sociální prevence na 

území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741) z Evropského sociálního 

fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost. 
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1.6 AZYLOVÝ DŮM  

Poslání služby: 

Posláním Azylového domu je pomoc zletilým ženám a matkám s dětmi při řešení problémů 

spojených se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života. 

 

Cílem Azylového domu je: 

 aby žena a matka s děti/dítětem našla vhodné samostatné bydlení 

 aby žena matka s dítětem/dětmi byla schopna samostatně řešit své problémy 

 aby se žena a matka s dítětem/dětmi vrátila zpět do běžného života a upevnila nebo 

obnovila kontakt s rodinou 

 

Cílová skupina:     

 oběti domácího násilí 

 oběti trestné činnosti 

 osoby bez přístřeší 

 osoby v krizi 

 rodiny s dítětem/dětmi 

 

Služba Azylový dům je registrovanou službou od 1.1.2017 pro území Jihomoravského kraje a je 

poskytována v budově situované na ulici Brandlova č. 127/16 v Kyjově. Dříve byly byty pronajímány 

jako Krátkodobé ubytování pro ženy a matky s dětmi z ORP Kyjov. K dispozici jsou zde tři pokoje 

se společenskou místností, společnou kuchyní, samostatným sociálním zařízením pro každý pokoj 

a zahradou s herními prvky.  

 

Kapacita služby: celková kapacita/maximální okamžitá kapacita služby je 7 osob (3 matky a 4 děti).  

Forma poskytování: pobytová služba 

 

Úhrada za službu: 

 žena bez dětí, těhotná žena 120,-Kč/den 

 matka    90,-Kč/den 

 dítě    60,-Kč/den 

 

Časový rozvrh poskytování služby:  služba je poskytována nepřetržitě.  

Doba přímého kontaktu  pracovníků s uživateli (zájemci) v kanceláři: 

 

Po 8.00 - 17.00 

Út 8.00 - 16.00 

St 9.00 - 17.00 

Čt 8.00 - 16.00 

Pá 8.00 - 15.00 

 
V době nepřítomnosti sociální pracovnice nebo pracovníka v sociálních službách je chod služby 
zajištěn pohotovostním tlačítkem umístěným u vchodových dveří a pohotovostním telefonem. 
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Počet poskytovaných činností v azylovém domě za rok 2020 

Základní činnost Počet intervencí (I/Sk) 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 
- vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou 

stravy 

238 jednotek 

91  jednotek 

(I) 
147 jednotek 

 (Sk) 

Poskytnutí ubytování 

- ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 

461 jednotek  

154 jednotek 
(I) 

174 jednotek 
(Sk) 

- umožnění celkové hygieny těla 80 jednotek (I) 

- vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 
výměny ložního prádla 

639  jednotek 

347 jednotek 
(I) 

292 jednotek 
(Sk) 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících s individuálních plánů 416 jednotek (I) 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně 
uplatňování zákonných nároků a pohledávek 

399 jednotek 

73 jednotek 
(I) 

326 jednotek 
(Sk) 

Pozn.: I – individuální intervence 
Sk – skupinová intervenc 
 
 
 

Individuální intervence Skupinová intervence Externí/kooperativní 

intervence 

Jednání se zájemcem o 

službu 

1 161 jednotek  939 jednotek  151 jednotek  170 jednotek 

 

 

Intervence 

Sociální pracovnice azylového domu provádějí intervence: 

a) individuální intervence – individuální práce s uživatelkou (např. finanční hospodaření, péče 

o domácnost, nácvik vaření, péče o dítě, hledání zaměstnání a bydlení, pomoc s vyřízením 

sociálních dávek, pomoc při komunikaci s úřady, atd.) 

b) skupinové intervence – skupinová činnost uživatelek s pracovníky (např. komunitní setkání 

uživatelek, tvořivé dílny, skupinové pracovní činnosti, údržba zahrady, domu, atd.) 

c) externí intervence – komunikace s třetími osobami (např. OSPOD, Občanské poradny, 

pracovníci Městského úřadu, aj.) 

d) jednání se zájemcem o službu – komunikace s potencionálním uživatelem služby 

V roce 2020 bylo poskytnuto celkem 2 421 intervencí (z toho 1 161 jednotek individuálních 
intervencí, 939 jednotek skupinových intervencí, 151 externích intervencí a 170 jednotek jednání se 
zájemcem o službu).  
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Obložnost 

V roce 2020 bylo celkem ubytováno v Azylovém domě 21 osob, z toho 9 matek a 12 dětí.   

Obložnost byla naplněna na 98,08 %.  Celkem bylo poskytnuto 2 511  lůžkodnů. 

 

 

Ukončení smlouvy o poskytnutí služby azylového domu 

Celkem bylo v roce 2020 ukončeno 6 smluv o poskytnutí služby azylového domu. 1 smlouva byla 

vypovězena ze strany poskytovatele pro porušení pravidel, 5 smluv bylo ukončeno ze strany 

uživatelek, které si našly jiné bydlení. 

 
 

Rozšíření a zkvalitnění služeb 
Kvalita poskytované služby byla zvýšena zejména tím, že pokoje uživatelek byly dovybaveny 

novými skříněmi a matracemi a do sociálních místností byly zakoupeny koupelnové skříňky. Dále 

byl pořízen zahradní nábytek a venkovní sušák na sušení prádla. Na zahradu byl pořízen zahradní 

kompostér a do kuchyně sušička ovoce. Pro zaměstnance byla zakoupena čistička vzduchu. Při 

vstupu do zařízení byl instalován bezkontaktní stojan na dezinfekci. 

 
 
Financování služby 
V roce 2020 byla služba financována  v rámci projektu ,,Vybrané služby sociální prevence na území 
Jihomoravského kraje“ z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu 
Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a zřizovatelem 
Městem Kyjovem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pozn.:  V roce 2018 byla obložnost 80,12% (dle stanovených tabulek JMK musí být obložnosti min. 80%), v roce 2020 byla obložnost 

98% v důsledku pandemie COVID_19. 
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Služba v době pandemie 

V době koronavirové pandemie služba fungovala v neomezeném režimu. Ihned po vyhlášení 

nouzového stavu v březnu 2020 se pracovnice společně s uživatelkami zapojily do šití roušek.  

Nepříznivou atmosféru doby pomohly přestát arteterapeutické tvořivé dílny za použití přírodních 

barev a přírodního materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sociální začlenění 
Uživatelky azylového domu se společně se svým dětmi zapojovaly do společných akcí, 
pořádaných v rámci organizace (masopustní karneval, dětský den, jarní a adventní tvoření, vítání a 
loučení s prázdninami, mikulášská a vánoční besídka) nebo do celorepublikových akcí: účastnily se  
výtvarných  soutěžích  Čarovné barvy země, vyhlášené Jihomoravským krajem, Bože, kdo je 
člověk, že na něho pamatuješ? vyhlášené Karlovou univerzitou a Žít ve společném domě, 

vyhlášené ekumenickou radou církví.    Obrázky dětí   byly vystaveny např. v Praze u Pražského 
Jezulátka, a v prostorách Slovanského hradiště v Mikulčicích a získaly četná ocenění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vyhlášení soutěže Čarovné barvy země                                  
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     Dětský den v Azylovém domě    
Z návštěvy svatého Mikuláše se   těšily i 
nejmenší děti 

 
                                                                             Loučení s prázdninami                                               

    
          
                                      
                                                           

Příběh uživatelky azylového domu: 

Paní J. neměla lehký start do života. Matka se jí zřekla hned po narození a poté skončila v dětském 

domově, odtud si ji vzala do péče pěstounská rodina. V 18-ti letech se zamilovala a chtěla se již 

osamostatnit. Odstěhovala se za přítelem, záhy otěhotněla, bohužel otec dítěte ji opustil v době, kdy 

ho nejvíce potřebovala - 3 týdny před porodem. Paní J. nezvládla sama hradit náklady na bydlení, 

živobytí a potřeby nastávajícího dítěte, proto se ocitla v azylovém domě. Do našeho zařízení se 

nastěhovala s roční dcerkou ihned, jakmile jí skončil pobyt v azylovém domě v Břeclavi. Uživatelka si 

na počátku zahájení služby stanovila, že bude spolupracovat zejména v péči o domácnost, v péči o 

dítě, ve finančním hospodaření a v hledání navazujícího bydlení. Pravidelně spolupracovala s klíčovou 

pracovnicí zařízení, snažila se samostatně hospodařit, za ubytování platila včas a řádně. Protože byla 

nezkušená zejména v péči o dítě a o domácnost, potřebovala podporu sociálních pracovnic. 

Uživatelka byla nekonfliktní, skromná, měla touhu se osamostatnit, vnímala bydlení v azylových 

zařízeních jako nouzové a ne zcela ideální, měla silnou motivaci pro dítě vytvořit stabilní domov a 

v tom ji služba podporovala. Po téměř ročním pobytu v zařízení se podařilo získat pronájem ve 

standardním bytovém domě a to zvláště díky spolupráci a podpoře s Nadací Agrofert, která 

uživatelku podpořila částkou 20 000,- Kč na kauci a nájem. Po osamostatnění se uživatelka  využívá 

podpory sociálních pracovnic spolupracující služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při 

CSS Kyjov, p. o., které jí jsou podporou v oblastech, ve kterých je ještě nejistá. Příběh paní J. je 

příběhem s dobrým koncem, ke kterému nemalým dílem přispěla služba azylového domu. 

 

Hodnocení služby uživatelkou: 

,,Děkuji pracovníkům v azylovém domě za pomoc, kterou mi poskytli v době, kdy jsem se chtěla 

osamostatnit, a pracovnice mi pomohly najít bydlení.“ 
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1.7 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

 

Dům s pečovatelskou službou v Kyjově, má adresu na Třídě Palackého č. 67/7, a je přístupný jak  

z Třídy Palackého, tak z ulice Újezd. V domě se nachází celkem 69 bytů, z toho je jeden byt 

třípokojový, 10 dvoupokojových, ostatní byty jsou jednopokojové. Pět bytů je bezbariérových. 

 

V roce 2020 se pořádaly akce pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Kyjova, bohužel 

v omezené míře a jen za přísných hygienických opatření.  

 

Během jarních měsíců se jídelna proměnila v šicí dílnu. Po skončení nouzového stavu jsme jídelnu 

vylepšili výmalbou. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                               V březnu se proměnila jídelna DPS v šicí dílnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Po znovuotevření služeb byla připravena pro obyvatele DPS obnovená jídelna. 
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Během pandemie COVID_19 nám pomáhali nejrůznější organizace nebo občané. Jednou z podpor 

byl i rozvoz obědů zaměstnancům zdarma nebo dar pračky a sušičky na prádlo do prádelny DPS. 

Jako organizace jsme se zapojili do projektu ČSOB pomáhá regionům a za přispění drobných dárců 

jsme dosáhli na masážní křeslo pro naše seniory. 

 

 

 

                                         

 V době nouzového stavu zavážela firma AVAST zaměstnancům CSS 

Kyjov obědy zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar od firmy HP Tronic Zlín, s.r.o. set pračky se sušičkou                                      Dar v rámci akce ČSOB pomáhá   regionům –  

                               masážní křeslo  

 

 

Akce pořádané v roce 2020 

leden 

20.1. Šatník (SAS, AD)    

28.1. Bowling Kyjov (DS)   

únor 

3.2. Knihovna beseda – Lovecké příběhy, MUDr. 

Petr Němec (DPS, DS) 

6.2. Cestovatelská beseda manželů Poulíkových  

         VÝCHODNÍ KANADA A VÍKEND S INDIÁNY 

(DPS, DS) 

19.2. Masopustní karneval (AD, SAS) 

26.2. Fašaňková obchůzka (DPS, DS) 

26.2. Kino senior – Poslední aristokratka (DPS,DS) 
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březen-květen 

 akce zrušeny z důvodu pandemie COVID19 

červen 

 17.6. Výlet Hodonín (DS) 

 18.6. Šatník (SAS, AD) 

 30.6. První letní grilování (DPS, DS) 

červenec 

 1.7. Zahájení prázdnin (AD, SAS, DS) 

srpen 

6.8. Tvoření (SAS) 

10.8. Výroba mýdel (KLUB SENIORŮ) 

20.8. Vzdělávací akce Bezpečně doma i na ulici (KLUB 

SENIORŮ) 

 25.8. Druhé letní grilování (DPS, DS) 

 27.8. Šatník (SAS, AD) 

 28.8. Rozloučení s prázdninami (SAS, AD, DS) 

 30.8. Trénování paměti (KLUB SENIORŮ)  

září 

 15.9. Výtvarka (KLUB SENIORŮ) 

 21.9. Vzdělávací akce Finanční gramotnost (KLUB SENIORŮ) 

 27.9. Trénování paměti (KLUB SENIORŮ) 

říjen 

 12.10. Výtvarka (KLUB SENIORŮ) 

 19.10. Vzdělávací akce Jak se ubránit šmejdům (KLUB SENIORŮ) 

 25.10. Trénování paměti (KLUB SENIORŮ) 

 29.10. Halloweenský karneval (AD, SAS) 

listopad 

 25.11. Adventní tvoření (DPS, DS) 

prosinec 

 3.12. Mikuláš (AD) 

 4.12. Mikulášská obchůzka (DPS, DS) 

 17.12. Vánoční posezení (DS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Předvánoční  čtení dětem v Azylovém domě spojené s tvořením biblického příběhu. 

 

 

 

Zkvalitnění materiálně technické základny DPS a poskytovaných služeb 

 

Předmětem tohoto projektu je zkvalitnění sociálních služeb pořízením potřebného 

vybavení služeb: pečovatelská služba a denní stacionář a také rekonstrukcí vymezených 

prostor pro rozšíření sociální služby Denní stacionář. Je nutné přizpůsobovat materiálně 

technické zázemí služeb tak, aby kvalita péče byla odpovídající. V rámci projektu dojde 

k rekonstrukci částí prostor, ve kterých bude zajištěna sociální péče, včetně obnovy 

základního vybavení a zázemí pro uživatele a pracovníky přímé péče. Jedná se o 

potřebnou infrastrukturu pro rozvoj těchto služeb. Pořízené vybavení, zařízení a majetek, 

včetně stavebních úprav vytvoří podmínky pro kvalitní realizaci služeb a dojde ke 

zkvalitnění materiálně technické základny.  

V rámci projektu byl v roce 2020 zakoupen osobní automobil určený pro přepravu 

vozíčkářů, který slouží zejména pro službu denní stacionář a doplňkově pro 

pečovatelskou službu. Přestože se jedná o službu ambulantní (tzn. poskytovanou v místě 

určení), jednou ze základních činností služby je zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a sociálně terapeutické činnosti. Služba musí být schopna 

umožnit klientům začlenění do společnosti a uplatňování práv a zájmů. Součástí běžných 

činností služby je proto návštěva kulturních a sociálních akcí, návštěva míst, kde mají 

klienti vazby apod. Přeprava těchto osob běžnou hromadnou dopravou a linkovými spoji 

bývá velmi problematická při přepravování většího množství osob a omezených 
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kapacitních možností obsluhujícího personálu. Automobil začal sloužit nejen k přepravě 

těchto osob z domova do služby a ze služby zase domů, ale také k přemísťování většího 

počtu klientů s omezenou schopností pohybu v rámci výkonu služby – tzn. k naplňování 

základních činností a cílů služby v souladu s § 46, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., v platném 

znění.  Mimoto bude automobil využíván také klienty pečovatelské služby, ale pouze 

doplňkově, kdy bude nutno přepravit imobilního klienta nebo více klientů, příp. nebude 

k dispozici jiné osobní vozidlo.  

 

Pečovatelkám bude nově sloužit i zvedák s váhou pro klienty z Domu s pečovatelskou 

službou, kteří nebudou schopni samostatného pohybu a bude nutno je přemístit např. do 

vany nebo koupelny. Dále bude jako nový pomocník v pečovatelské službě nebo osobní 

asistenci i schodolez, který lze složit a převážet v osobním automobilu. Veškeré vybavení 

bude sloužit k poskytování kvalitnějších sociálních služeb pro klienty  

 
 

         

                       Osobní vozidlo pro lidi s hendikepem a zvedací zařízení pro imobilní uživatele -  zakoupeno z projektu financovaného EU 

 

Ke zlepšení vybavení  a poskytovaných služeb byla z individuální dotace Jihomoravského 

kraje pořízena do jídelny a výdejny klimatizace. V místnosti k mytí jídlonosičů je stojící 

mobilní klimatizace. Do prádelny byla od dárců pořízena pračka se sušičkou a pro zlepšení 

fyzického i psychického stavu klientů sociálních služeb a obyvatel Domu s pečovatelskou 

službou bylo zakoupeno masážní křeslo.  
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Struktura a počty zaměstnanců  

 Zaměstnanci v pracovním poměru 

 dle kategorií  

ev. počet přepočtený ev. počet ve fyz. osobách 

muži ženy muži ženy 

Pracovníci v sociálních službách 0 17,24 0 18 

Sociální pracovníci 0 6 0 6 

 Ostatní zaměstnanci 1,2 5 2 5 

 zaměstnanci celkem 1,2 28,24 2 29 

 z toho počet zaměstnanců se ZPS 1 4,25 1 5 

* zařazen psycholog 

 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

Zaměstnanci v pracovním poměru 

dle kategorií  

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený 

přírůstky Úbytky 

Pracovníci v sociálních službách 0 2 

Sociální pracovníci 1    0 

 Ostatní zaměstnanci 1 0 

 zaměstnanci celkem 2 2 

 

V roce 2020 došlo k odchodu 2 pracovníků v sociálních službách, z toho v 1 případě šlo o odchod 

na mateřskou dovolenou a 1 pracovník odešel do starobního důchodu, oba byli v dlouhodobé 

pracovní neschopnosti, tak na jejich pozice byli přijati pracovníci v 11 /2019.  

Vedoucí sociálních služeb odešla na dohodu k 31.12.2019 na její místo nastoupila nová pracovnice 

v únoru 2020. 

Do pracovního poměru byl přijat 1 pracovník do prádelny na nově uvolněné místo po pracovníku 

v sociálních službách, jehož část úvazku přešla do pečovatelské služby.   

 

 

Zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti  

Zaměstnanci na dohody o pracovní 

činnosti dle kategorií  

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený 

přírůstky úbytky 

Pracovníci v sociálních službách 0 0 

Sociální pracovníci 0 0 

THP 0 0 

Provozní zaměstnanci 2  0 

 zaměstnanci celkem 2* 0 

* 2 správcové na úvazek 0,1 
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Průměrné platy v roce 2020 dle kategorií zaměstnanců 

 

Zaměstnanci v pracovním poměru  

 

průměrné platy v Kč Průměrná platová třída 

Pracovníci v sociálních službách 27 037 5 

Sociální pracovníci 36 424 10,33 

Ostatní zaměstnanci 35 598 8,5 

 

 

Povinnosti v oblasti BOZP a PO zabezpečovala organizace v souladu s platnými právními předpisy 

zajištěním externího pracovníka.  

 

V roce 2020 nebyl evidován žádný požár.  

 

V roce 2020 nebyl evidován pracovní úraz. 

 

 

 

 

 

Vzdělávání zaměstnanců 

 

Zaměstnanci se pravidelně účastní dalšího vzdělávání v průběhu roku tak, aby byla splněna min. 

zákonná povinnost 24 hodin vzdělávání za rok. Témata vzdělávacích akcí byla zvolena dle návrhů 

zaměstnanců s přihlédnutím, v jaké oblasti by se chtěli zlepšit, příp. ve které oblasti by chtěli získat 

nové poznatky a dovednosti.  

 

Sociální pracovníci, vedoucí sociálních služeb, účetní, mzdová účetní, administrativní pracovník  

a ředitelka se proškolili v tématech vztahujících se k problematice dané sociální služby nebo 

manažerských dovednostech. 

 

PSS a SP měli také možnost zúčastnit se skupinových supervizních setkání nebo využít možnosti 

individuálního setkání se supervizorkou.  

 

Všichni zaměstnanci se v roce 2020 vzhledem k pandemii účastnili školení formou online a splnili si 

povinnost vyplývající ze zákona o sociálních službách, tj. 24 h/rok. 
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Absolvované vzdělávací kurzy v roce 2020 

 
Pracovníci v sociálních službách 

Projekt-Profesní vzdělávání 

pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb v JMK 

Komunikace, asertivita a interpersonální dovednosti 

Efektivní komunikace v sociálních službách 

Hranice práce s klientem 

Základy prevence syndromu vyhoření 

Individuální plánování sociální služby 

Možnosti podpory samostatnosti a soběstačnosti klientů 

Právo v praxi soc. služeb a ochrana práv klientů 

Další kurzy např.: 

Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou 

Zvládání stresové zátěže v druhé vlně pandemie 

Co pozitivního si odnést z náročného období 

Zahradní terapie v sociálních službách 

Manipulace s klientem jako prevence proti bolesti zad 

Praktická asertivita v sociálních službách 

Sociální pracovníci 

Projekt-Profesní vzdělávání 

pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb v JMK 

Právo v praxi sociálních služeb 

Hranice práce s klientem Základní východiska metod kvality v soc. sl. 

Základní techniky vedení lidí, motivace a týmová spolupráce 

Individuální plánování sociálních služeb 

Možnosti terapií a aktivizace u seniorů 

Motivace klienta sociální služby 

Aktuální trendy v sociální práci 

Další kurzy např.: 

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě 

Diagnostika vadného výkonu rodičovské odpovědnosti 

Jednání se zájemcem o sociální službu 

Řešení krizových situací v pečovatelské službě 

Možnosti terapií a aktivizace u seniorů Volnočasové aktivity 

Epidemický/pandemický plán pro zdravotní sociální služby 

Komunikace s klientem manipulátorem 

Základy první pomoci pro pracovníky v pomáhajících profesích 

Druhá vlna COVID I 

Konference smyslové aktivizace – inspirující a tvůrčí 

Konference terénní a ambulantní služby 
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3.1 HOSPODAŘENÍ 

V roce 2020 bylo v doplňkové činnosti dosaženo zisku 76 727 Kč, hospodaření hlavní činnosti skončilo  

ve výši 24 715 Kč. Čerpání rozpočtu za rok 2020 pro hlavní a doplňkovou činnost je součástí této 

zprávy jako příloha č. 1.   

Náklady na správu jednotlivých nájemních bytů byly vedeny odděleně od celkových nákladů 

organizace. Přijaté platby záloh na energie a služby nájemníků byly vedeny na účtech přijatých záloh. 

Vyúčtování k nájemním bytům budou k dispozici v měsíci dubnu až květnu následujícího roku.  

Radou města Kyjova byl pro organizaci schválen rozpočet v následující výši nákladů a výnosů. Celkové 

náklady organizace schválené Radou města 18 172 000,- Kč a celkové výnosy organizace schválené 

Radou města ve výši 17 689 100,- Kč.  

 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU ORGANIZACE 2020 SCHVÁLENÉHO RADOU MĚSTA 

Celkové náklady Celkové výnosy 

Schválené 
Skutečnost  

k 31. 12. 2020 
Schválené 

Skutečnost  
k 31. 12. 2020 

18 172 000,00 19 783 985 17 689 100,00 19 858 127,00 

 

Odchylka od schváleného rozpočtu byla způsobena převážně opravami budovy DPS, které 

v původním schváleném rozpočtu nebyly zahrnuty, ale také získáním neinvestiční finanční podpory 

z prostředků Jihomoravského kraje, dále díky finanční podpoře z MPSV ČR – Dotace COVID_19, ale 

také zvýšením vlastních tržeb za poskytovanou péči. 

Hlavní činnost byla financována z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje, 

dotací EU a zřizovatele – Města Kyjova.  

Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi, Azylový dům a Osobní asistence byly zařazeny 

do individuálního projektu financovaného z evropských fondů.  

Nejvyšší část nákladů organizace na poskytované sociální služby tvoří mzdové náklady a povinné 

odvody z mezd.  
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ČLENĚNÍ VH V KČ 

VH Z HLAVNÍ ČINNOSTI VH Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI CELKOVÝ VH 

24 715,-  76 727,- 101 442,- 

 

OPRAVY A INVESTICE 

V roce 2020 probíhaly v DPS jak běžné opravy bytů související s výměnou nájemníků, tak provozní 

opravy společných prostor budovy a nutné venkovní opravy.  

V budově DPS byly opravovány vnitřní omítky a zdi, což souviselo se zatékáním vody a opadáváním 

zdiva. Celkové náklady této opravy dosáhly výše 47 tis. Kč.  S tím souvisela i výmalba opravovaných 

prostor budovy B a chodby mezi budovami A a B. Venkovní opravy zdi budou pokračovat v dalším 

roce. 

 

 

Dále bylo opraveno osvětlení společných prostor a oprava světel nad vchodovými dveřmi v celkové 

výši 18 tis. Kč. Další významnou položkou oprav jsou opravy výtahů, opravy v jednotlivých bytech při 

změně nájemníků a další běžné opravy a údržba budovy DPS a Azylového domu. 

 V roce 2020 díky podpoře individuální dotace JMK na projekt  

„Zkvalitnění zázemí pečovatelské služby zbudováním klimatizace 

v CSS Kyjov, p. o.“  mohla být pořízena klimatizace do jídelny a 

výdejny stravy v DPS a do místnosti jídlonosičů. Celková finanční 

dotace z JMK byla ve výši 60 000 Kč a spoluúčast organizace ve 

výši 28 158  Kč.  

 

V roce 2020 probíhaly také opravy a servis movitého majetku v celkové hodnotě 37 tis. Kč. Z celkové 

částky dosahovaly výše 7 tis. Kč náklady na opravy praček a sušiček. Náklady na opravy a servis aut 

v roce 2020 dosáhly výše 18 tis. Kč.  

Oprava zdiva v chodbě mezi budovami „B“ a „C“ – vnitřní oprava zdiva včetně injektáže proti vlhkosti a spodní vodě a oprava svodu vody 
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Opravy v DPS Dotace na provoz Vlastní zdroje - IF 

Oprava izolace na společné chodbě – 
budova B 4 788,00 42 116,00 

Výmalba – byty, společné chodby 109 604,00 52 964,00 

Opravy výtahů 63 212,00  

Oprava osvětlení  - instalace čidel na 
společných chodbách v DPS 18 150,00  

Výměna kuch. linky v bytě 4 844,00  

Výměna sprchových koutů v bytech 20 100,00 22 000,00 

Jiné  63 213,00 48 670,00 

 
CELKEM 

 
283 911,00                           165 750,00 

 

Dlouhodobý plán oprav a investic 

OPRAVY – dlouhodobý výhled 

oprava zdiva blok B  
– oprava bude provedena  v roce 2021 dle 
rozpočtu 

vlhké zdivo, opadávání omítek 135 000,- 

nouzové osvětlení chodeb (úsporné zářivky, 
možnost fotobuňky) – část opraveno v roce 
2020 

lepší orientace v prostorách DPS, úspora 
energie 

150 000,- 

barevné ohraničení výtahů v jednotlivých 
budovách 

zlepšení orientace v prostorách DPS 100 000,- 

oprava kanalizace blok H pokles trubek sedáním, ucpávání 200 000,- 

obnova koupelen v bytech 
po životnosti, zničené, doplnění koupelen 
o madla (1 byt 20 tis. Kč) 

1 400 000,- 

obnova zařízení kuchyňských linek sporáky, digestoře - po živostnosti 680 000,- 

obnova kuchyňských linek v bytech po životnosti, zničené, 1 byt 10 tis. Kč 680 000,- 

INVESTICE – dlouhodobý výhled 

kamerový systém v DPS - II. část bezpečnost obyvatel, pohyb cizích osob 100 000,- 

posuvné vstupní dveře v celé budově (5 
vchodů) 

zamezení vstupu cizím osobám, 
bezbariérový vstup (1 dveře 120 - 150 tis. 
Kč) 

1 000 000,- 

sociální zařízení k hostovskému pokoji 
chybí 
 

100 000,- 

požární hlásiče 
požární bezpečnost 
 

100 000,- 

úprava a modernizace prádelny  
– provedeno v rámci projektu MMR  

křivá podlaha, nevhodné vybavení, 
přívody vody a elektřiny, nové pračky 
 

300 000,- 

výměna oken a střešních oken v bloku B – 
2.NP, v bloku C – 3. NP 
 – bude provedeno dle schváleného 
rozpočtu v roce 2021 

nevyhovující technický stav oken, 25 oken, 
1 okno 25 tis. Kč 
 

625 000,- 

výměna balkonových dveří v bloku B a C 
nevyhovující technický stav  
 

250 000,- 
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STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2020 V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Běžný účet 241 2 299 424,54 

Účet FKSP 243 293 011,95 

Pokladna 261 34 719,00 

Peněžní prostředky celkem   2 627 155,49 

 

STAVY NA PENĚŽNÍCH FONDECH K 31. 12. 2020 V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Fond odměn 411 49 167,00 

Fond kulturních a sociálních 
potřeb (FKSP) 

412 305 311,51 

Rezervní fond z ostatních titulů 
(peněžní dary účelové) 

414 25 390,45 

Rezervní fond 413 72 377,63 

Fond reprodukce maj., investiční 
fond 

416 220 220,80 

Stavy na fondech celkem   672 467,39 

 
 
 

3.2 PENĚŽNÍ FONDY 

 

Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Fond odměn 119 167,00 Kč 0,0 Kč 70 0000,00 Kč 49 167,00 Kč 

 

V roce 2020 nebyl uskutečněn žádný příděl do fondu odměn, ale tento musel být čerpán z důvodu 

výplaty odměn COVID_19, kdy došlo k nepředpokládanému nárůstu vyšších průměrů v druhé 

polovině roku 2020.  Tyto nebyly dostatečně kryty ze schválených finančních prostředků 

 
 

Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Fond kulturních a 
sociálních potřeb 

206 423,49 Kč 221 048,02 Kč 122 160,00 Kč 305 311,51 Kč                                                                                                                                                                                                            

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je upraven vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb.,  

o fondu kulturních a sociálních potřeb. Základní příděl, kterým je fond tvořen činí 2% z ročního 

objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd. Fond 
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kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2020 tvořen ve výši 221 048,02 Kč a čerpán ve výši 122 160 

Kč. Fond byl čerpán pouze na stravování zaměstnanců. Rozdíl stavu FKSP je tvořen časovým 

nesouladem mezi tvorbou FKSP a jeho čerpáním za prosinec 2020. 

 

   

Název Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Rezervní fond 144 361,82 Kč 206 292,08 Kč 278 276,27 Kč 72 377,63 Kč 

Rezervní fond 
z ostatních titulů 
(peněžní dary 
účelové) 

6 797,00 Kč 76 966,89 Kč 58 373,44 Kč 25 390,45 Kč 

 
Rezervní fond celkem 
 

151 158,82 Kč 283 258,97 Kč 336 649,71 Kč 97 768,08 Kč 

Počáteční zůstatek rezervního fondu byl v roce 2020 navýšen o příděl ze zlepšeného hospodářského 

výsledku roku 2019.  

 

 

Název  Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek 

Fond reprodukce 
maj., investiční fond 

60 829,53 Kč 1 827 311,00 Kč 1 667 919,73 Kč 220 220,80 Kč 

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy ve výši odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Čerpání fondu reprodukce majetku bylo v roce 2020 v celkové výši 1 667 919,73 Kč. Největší 

položku čerpání fondu představoval odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 267 404 Kč. Částka ve 

výši 400 515,73 Kč byla použita na pořízení DHM a na opravy budovy DPS.  

 

 

3.3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 

 

POHLEDÁVKY – ODBĚRATELÉ 

Odběratel Faktura Částka Datum splatnosti 

Teplo Kyjov, spol. s.r.o. 12000016 41 221,60 21.1.2021 

ZÁVAZKY - DODAVATELÉ 

Dodavatel Faktura Částka Datum splatnosti 

Kožení s.r.o. 20010012 623 982,00 14.1.2021 

TOP CENTRUM car s.r.o. 906255 6 051,08 11.1.2021 

Petr Hlavinka PH Comp 1200405 9 308,00 8.1.2021 

Petr Hlavinka PH Comp 1200406 19 492,00 8.1.2021 

Zdeněk Otruba 20200042 14 180,00 9.1.2021 
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ČSAD Kyjov 20404275 5 694,00 15.1.2021 

Matouš Zbožínek 20213 18 150,00 4.1.2021 

T-Mobile Czech Republic 3463709820 3 104,98 18.1.2021 

TEPLO Kyjov 200101183 158 235,00 20.1.2021 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 6110007097 24 444,00 24.1.2021 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 6110007109 26 641,00 24.1.2021 

Zdeněk Otruba 20200043 51 950,00 22.1.2021 

 

Organizace k 31. 12. 2020 neeviduje žádné odběratelské pohledávky po splatnosti, stejně jako nemá 

žádné závazky po splatnosti vůči dodavatelům. Největší položky ostatních závazků organizace  

k 31. 12. 2020 představují zejména závazky vůči zdravotním pojišťovnám, OSSZ, zaměstnancům 

(nevyplacené mzdy). Mimo odběratelské pohledávky organizace eviduje k 31. 12. 2020 ostatní 

pohledávky.  Největší položkou těchto pohledávek jsou pohledávky za poskytnutou péči klientům a 

poskytnuté zálohy.  Organizace eviduje také pohledávky po splatnosti za krátkodobé ubytování z roku 

2016 ve výši 2 500 Kč. 

 

3.4 PŘEHLED DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ 

V roce 2020 obdržela organizace od Města Kyjova dotaci na poskytování sociálních služeb ve výši 

1 872 700 Kč a provozní dotaci ve výši 4 792 4500 Kč. Tyto dotace byly čerpány v souladu s rozpočtem 

organizace na provozní náklady organizace včetně mzdových a ostatních osobních nákladů.  

 
 
DOTACE OD ZŘIZOVATELE (BEZ DOTACE NA ODPISY) V KČ 

Název účtu Stav na účtu 

Dotace na služby 1 872 700,00 

 Z toho   

Pečovatelská služba 1 152 700,00 

Denní stacionář 117 900,00 

Osobní asistence 82 000,00 

Azylový dům 210 100,00 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 310  000,00 

Příspěvek na provoz + DPS 4 792 400,00 

Dotace od zřizovatele celkem 6 665 100,00 
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STAV ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA ODPISY BUDOVY OD ZŘIZOVATELE V KČ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Předpis celého schváleného 

příspěvku 
348 1 267 404,00 

Odpočet již zaslané části příspěvku 348 1 267 404,00 

Pohledávka za zřizovatelem KZ 348 0,00 

Výnos z příspěvku na odpisy KZ 672/200 1 267 404,00 

 

Organizace obdržela od Města Kyjova dotaci na odpisy organizace ve výši 1 267 404,- Kč. Tato dotace 

byla v plné výši vyčerpána na odpisy budovy ve správě organizace. 

 
 

DOTACE Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V KČ – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, DENNÍ STACIONÁŘ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijaté zálohy na dotace od 1.1. 374 030 223 500,00 

Zúčtování zálohy 374 030 223 500,00 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 223 500,00 

Výnosy z nároků na dotaci (max. 

do výše zálohy na dané období) 
672 300 223 500,00 

VH z prostředků JMK   0,00 

 

V roce 2020 bylo CSS příjemcem dotace z Jihomoravského kraje poskytnuté dle § 105 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 

službách“) v celkové výši 223 500 Kč. 

Dotace byla poskytnuta pro služby: 

 Pečovatelská služba ve výši  186 000 Kč 

 Denní stacionáře ve výši    37 500 Kč   

Všechny finanční prostředky byly v průběhu roku 2020 vyčerpány na mzdy a zákonné odvody.  

 
 

FINANČNÍ PODPORA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, FONDY EU – AZYLOVÉ DOMY A OSOBNÍ ASISTENCE 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijatá účelová dotace 374 060 932 400,00 

Zúčtování zálohy  374 060 932 400,00 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 932 40,00 

Výnosy z nároků na dotaci (max. 

do výše zálohy na dané období) 
672 330 932 400,00 

VH z prostředků JMK   0,00 

 

CSS obdrželo účelovou neinvestiční podporu v souladu s ustanovením §105 zákona o sociálních 

službách v celkové výši 932 400,- Kč, z toho pro služby Azylové domy 905 900 Kč  a Osobní asistence 
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26 500 Kč. Z celkové částky bylo 90% čerpáno na úhradu mzdových nákladů. Zbývající finanční 

prostředky byly využity především pro úhrady kancelářských potřeb, tonerů, energií a nájmu aj. 

 

 
DOTACE Z MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ V KČ – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, OSOBNÍ ASISTENCE,  
                                                                                                                  DENNÍ STACIONÁŘ 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijaté zálohy na dotace od 1.1. 374 020 4 919 100,00 

Zúčtování zálohy 374 020 4 919 100,00 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 4 919 100,00 

Výnosy z nároků na dotaci 
(max. do výše zálohy na dané 
období) 

672 400 4 919 100,00 

VH z prostředků MPSV   0,00 

 

CSS bylo v roce 2020 také příjemcem dotace dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.  

Dotace byla poskytnuta pro služby: 

 Pečovatelská služba ve výši  3 238 500,- Kč 

 Denní stacionáře ve výši  1 032 600,- Kč   

 Osobní asistence ve výši  648 300,- Kč  

Všechny tyto finanční prostředky byly v průběhu roku 2020 vyčerpány na mzdy a zákonné odvody. 

 

 

DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

Název účtu Číslo účtu Stav na účtu 

Přijatá účelová dotace 374 050 1 118 880,00 

Zúčtování zálohy  374 050 1 118 880,00 

Skutečné náklady od 1.1. tř. 5 1 118 880,00 

Výnosy z nároků na dotaci 
(max. do výše zálohy na dané 
období) 

672 350 1 118 880,00 

VH z prostředků ESF   0,00 

 

Organizace obdržela v rámci individuálního projektu dotaci pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi ve výši 1 118 880,- Kč. Z celkové částky bylo více než 90% využito pro úhradu mzdových 

nákladů. Zbývající náklady představovaly zejména prostředky vynaložené na nákup kancelářského 

materiálu, tonerů, výtvarný materiál, cestovné a PHM, nebo odvody do FKSP. 
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DOTACE MPSV ČR  –  COVID_19 

Název Žádost Výše dotace 

Odměňování zaměstnanců 857 388,00 857 388,00 

Vratka  0,00 

 

Mimořádné dotační řízení bylo vyhlášeno MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19. Dotace se poskytla na úhradu mimořádné odměny k 

platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy 

z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při 

výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti 

šíření nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení ve ztíženém pracovním 

prostředí.  Odměnu obdrželi všichni pracovníci, kteří byli v pracovním poměru vůči organizaci a ve 

stanoveném období odpracovali příslušný počet hodin. V průměru činila odměna 24 tis. Kč. 

 

 

DOTACE MPSV ČR  –  COVID_19 

Název Žádost Výše dotace 

Financování zvýšených provozních 
výdajů a dorovnání výpadku 
příjmů – 2 dotační tituly 

222 045,00 
438 561,00 

222 045,00 
438 561,00 

Celkem  660 906,00 

Vratka  0,00 

 

Finanční prostředky z dotace byly použity na sanaci výpadku příjmů a financování zvýšených 

provozních výdajů, především nákup respirátorů, roušek, ochranných obleků, rukavic, dezinfekcí, 

stojanů na dezinfekce, ionizátoru, čističek vzduchu aj. 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE JMK   

Název Žádost Výše dotace 

Klimatizace 80 000,00 60 000,00 

Vratka  0,00 

 

Centrum sociálních služeb bylo v roce 2020 příjemcem neinvestiční finanční podpory z rozpočtu 

Jihomoravského kraje  ve výši 60 tisíc korun na realizaci projektu Zkvalitnění zázemí pečovatelské 

služby zbudováním klimatizace v CSS Kyjov do jídelny a výdejny stravy v Domě s pečovatelskou 

službou a umývárny jídlonosičů. Využití těchto finančních prostředků je blíže specifikováno v úvodu 

kapitoly 3.1 Hospodaření. 
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1 872 700 

4 792 400 

283 500 

4 919 000 

2 051 280 

1 518 294 

0,- Kč

1 000 000,- Kč

2 000 000,- Kč

3 000 000,- Kč

4 000 000,- Kč

5 000 000,- Kč

6 000 000,- Kč

Zřizovatel-

služby

Zřizovatel-

provoz +

DPS

JMK MPSV ESF Dotace

COVID

Dotace  na služby v roce 2020 

 

 

DOTACE 2020 CELKEM 

Název účtu Stav na účtu 

Dotace na poskytování sociálních služeb od zřizovatele 1 872 700,00 

Provozní dotace od zřizovatele celkem 4 792 400,00 

Dotace JMK (PS, DS) 223 500,00 

Dotace z ESF dle § 105 (AD, OA) 932 400,00 

Dotace MPSV (PS, DS, OA) 4 919 000,00 

Dotace z ESF (SAS RD) 1 118 880,00  

Neinvestiční finanční podpora z JMK 60 000,00  

Dotace na odměny zaměstnanců 857 388,00 

Dotace COVID_19 660 906,00 

Celkem 15 437 174,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 INVESTIČNÍ AKCE  

V roce 2020 byl doplněn kamerový systém na Azylovém domě o venkovní kamery snímající vstup do 

budovy. Z důvodu havarijního stavu byla pořízena nová telefonní ústředna pro bytové telefony a 

telefony pro sociální služby. 
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3.6 AUTOPROVOZ 

Organizace v majetku eviduje šest osobních automobilů, které jsou využívány zaměstnanci při 

poskytování sociálních služeb v domácnostech uživatelů, k rozvozu obědů mimo budovu DPS, 

k přepravě uživatelů k lékařům a do jiných 

zařízení dle jejich potřeb. Automobil Citroen 

Berlingo je vybaven plošinou pro převoz 

uživatelů se sníženou schopností pohybu a je 

využíván k doprovodům imobilních uživatelů 

do zdravotnických a jiných zařízení. Druhý 

automobil Citroen Berlingo, zakoupený 

z projektu, je vybaven otočným sedadlem 

spolujezdce pro lepší nastupování a plošinou 

pro převoz imobilních uživatelů. Toto vozidlo 

slouží uživatelům denního stacionáře a 

pečovatelské službě k převozu uživatel 

k lékaři. 

 

 

Typ vozidla SPZ Rok výroby Ujeté km 2020 
Ujeté km 
celkem 

VW Caddy Maxi 9B0 2005 2013 4 738 65 102 

VW Caddy Maxi 9B0 4032 2014 8 455 69 039 

Citroen Berlingo 9B1 8250 2015 1 819 18 814 

Škoda CITIGO 1B3 2713 2017 8 605 29 417 

Škoda Fabia 1BZ 3262 2018 4 898 12 780 

Citroen Berlingo 2BD 1581 2020 625 1 300 

 

 
 

3.7 MAJETEK 

Organizace pořídila pro zkvalitnění práce pečovatelek, sociálních pracovníků i administrativních 

pracovníků majetek, jehož nákup vycházel z potřeb a požadavků sociálních služeb a nutnosti oprav 

budov DPS. 

Sociální služby: 

- zakoupeny kamery k PC pro umožnění školení on-line zaměstnancům 

- dokoupeny notebooku pro možnost práce z domova 

- instalace klimatizace v jídelně a výdejně stravy a místnosti jídlonosičů 

- z dotace MPSV zakoupeny čističky vzduchu a ionizátor 

- doplněn kamerový systém v azylovém domě, zakoupen venkovní nábytek 

- z daru koupena skříň do bytu, skříňky  a doplňky do koupelen v azylovém domě 
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Majetek Skupina Zařazení Vyřazení 

Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 

018 21 760,00 Kč 0,00 Kč 

Dlouhodobý hmotný 
majetek – odpisovaný 

028 502.998.95 Kč 124 344.40 Kč 

Dlouhodobý drobný hmotný 
majetek 

092 113 321,33 Kč 24 046,19 Kč 

 

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - softwary k nově pořízeným PC.  

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek – odpisovaný 

Výše pořízeného dlouhodobého majetku je ovlivněna poskytnutou finanční podporou z JMK ve výši 

60 tis. Kč na instalaci klimatizace. Velkou položkou bylo pořízení telefonní ústředny ve výši 

145.222,73 Kč. Šlo o výměnu ústředny, která v květnu 2020 se stala neopravitelnou a neschopnou 

provozu.  

 

V rámci projektu „Zkvalitnění poskytování sociálních služeb v CSS Kyjov, p. o.“, který ovlivní majetek 

odpisovaný, bylo nakoupeno:  

 pásový schodolez ve výši 127.050,- Kč 

 zvedák závěsný ve výši 197.800,- Kč 

 sprchové křeslo ve výši 82.800,- Kč 

 myčka podložních mís ve výši 102.350,- Kč 

 mandl na prádlo ve výši 87.120,- Kč 

 osobní automobil pro hendikepované uživatele soc. služeb ve výši 738 900,- Kč 

 průmyslové myčky do výdejny a umývárny jídlonosičů v hodnotě 186 972,40 Kč 

 

V roce 2020 byl vyřazen majetek v celkové výši 527 550,00 Kč. Nejvýraznější položkou v hodnotě 

278 515,00 Kč byla telefonní ústředna Panasonic z roku 2006, která byla neopravitelná s digitálními 

telefonními přístroji, které  byly nekompatibilní s nově instalovanou telefonní ústřednou. Ústředna 

sloužila pro všechny byty DPS a sociální služby včetně provozu. Z důvodu nevyhovujícího technického 

stavu byla vyřazena průmyslová myčka MD 0011291 z roku 2009, jejíž pořizovací cena byla  

81 515,00 Kč a sloužila k mytí jídlonosičů. Byla nahrazena novou myčkou z projektu MMR. Mezi 

ostatním vyřazeným majetkem byly mobilní telefony, kancelářské židle, monitory, PC, skartovačky, 

pračky, odvlhčovač a jiný drobný majetek, který byl, díky stáří, již nefunkční nebo nesplňoval 

podmínky bezpečného užívání. 

 

 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek – byla pořízena mobilní vana v hodnotě 5 082,- Kč, 4 ks 

notebooků pro sociální služby osobní asistence, denní stacionář a ekonomku ve výši 72 560,- Kč, dále 

byla zakoupena barevná tiskárna Xerox pro tisk formátu A3 v hodnotě 32 990,- Kč, která v organizaci 

chyběla a 2. malé tiskárny pro ekonomku a mzdovou účetní ve výši 9 608,- Kč. Z projektu „Zkvalitnění 
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poskytování sociálních služeb v CSS Kyjov, p. o.“ byl zakoupen drátěný systém na ukládání a přepravu 

prádla do prádelny v hodnotě 21 780,- Kč. 

 

DPS: 

- oprava a injektáž zdi v chodbě mezi budovou „A“ a  „C“   

- provedena oprava omítek a výmalba společných prostor v budově 

„B“ 

- provedena oprava odtoku vody do kanalizace na budově „B“  

 
 
3.8 INVENTARIZACE 

 
K 31. 12. 2020 v organizaci proběhla inventarizace dlouhodobého majetku, pokladní hotovosti, 

zůstatku na bankovních účtech a veškerých pohledávek a závazků. Byla provedena dokladová  

a fyzická inventarizace. Podrobná inventarizace všech inventarizačních účtů je uložena v kanceláři 

organizace. 

 
 
3.9 VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 

V organizaci je vytvořen funkční systém vnitřní kontroly. Dle vnitřní směrnice byla pověřena výkonem 

funkce příkazce operace ředitelka PhDr. Jana Trnečková. Správcem rozpočtu a hlavní účetní byla 

pověřena účetní organizace Ing. Beáta Procházková. Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat 

dodržování obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných zřizovatelem.  

Je zabezpečeno hospodárné, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky a kontrola 

veřejných výdajů. Je zajištěna funkční předběžná, průběžná a následná řídící kontrola v souladu 

s ustanovení §26 a 27 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Při provádění předběžné kontroly výnosů a nákladů byla vždy kontrolována úplnost podkladů 

k připravovaným operacím a soulad se schváleným rozpočtem. U průběžné kontroly bylo 

kontrolováno, zda jednotlivé operace proběhly v souladu s právními předpisy, účetními předpisy  

a vnitřními předpisy organizace. Při následné kontrole bylo prověřováno, zda byly provedené operace 

v souladu s právními předpisy a předpisy organizace a zda splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti  

a efektivnosti. Při žádné z výše uvedených kontrol nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  
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Kontroly externími kontrolními orgány za rok 2020 

Jihomoravský kraj, kontrola dne 6.10.2020  

Předmětem kontroly bylo dodržování a správnost aplikace ust. § 48 a násl. zákona při výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí. Kontrolované období bylo od 1.1.2018 do 9.10.2020. Organizace na 

tuto činnost nemá úvazky a činnost nevykonává.  

 

Jihomoravský kraj, kontrola dne 21.10.2020  

Předmětem kontroly bylo prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky v rámci realizace individuálního projektu „Vybrané služby sociální prevence na území 

Jihomoravského kraje“ u služby sociální prevence Azylové domy. Dále byly kontrolovány standardy 

kvality služby. Kontrolovaným obdobím byl leden – prosinec 2019. Při kontrole nebyly zjištěny 

závady. 

 

Jihomoravský kraj, kontrola dne 21.10.2020  

Předmětem kontroly bylo prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky v rámci realizace individuálního projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území 

Jihomoravského kraje“ u služby sociální péče osobní asistence. Dále byly kontrolovány standardy 

kvality služby. Kontrolovaným obdobím byl leden 2020. Kyjova. Při kontrole nebyly zjištěny závady. 

 

V roce 2020 neprobíhaly žádné kontroly na místě, i kontroly výše uvedené proběhly on-line a 

podklady byly scanovány. 

 

Vnitřní kontroly probíhaly namátkově a nebyly shledány nedostatky.  

 

 

 
3.10 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

V rámci doplňkové činnosti organizace pronajímá prostory kotelny společnosti Teplo Kyjov spol. 

s.r.o., prostory kanceláře a skladu organizaci Svaz tělesně postižených Hodonín a prostory kanceláře 

organizaci Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko. Organizace poskytují své služby všem 

obyvatelům Kyjovska. Pro hosty a návštěvy obyvatel Domu s pečovatelskou službou jsou k dispozici 

dva dvoulůžkové pokoje. Organizace nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek pro 

obyvatele Kyjovska. Obyvatelé DPS mohou v rámci doplňkové činnosti využít služeb údržbáře pro 

drobné opravy v nájemních bytech. Uživatelé i veřejnost z řad seniorů mohou využívat také služby 

pedikérky, která v loňském roce byla pandemií omezena. V roce 2020 bylo v rámci doplňkové činnosti 

dosaženo kladného hospodářského výsledku. Čerpání rozpočtu doplňkové činnosti je součástí Zprávy 

o činnosti a hospodaření za rok 2020 jako příloha č. 2. 
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3.11 POJISTNÉ UDÁLOSTI, STÍŽNOSTI, INFORMACE DLE Z. Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
POJISTNÉ UDÁLOSTI 
V roce 2020 nebyla řešena žádná pojistná událost. 

 

 

STÍŽNOSTI 
Organizace neevidovala žádné stížnosti na poskytování sociálních služeb a jejich kvalitu. 

 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neevidovala organizace v roce 

2020 žádnou žádost o informace dle uvedeného zákona. 

 

 

 

3.12  DÁRCI A SPONZOŘI 

Zde se patří poděkovat všem, kteří nám pomohli zkvalitnit poskytované služby nebo nás podpořili 

v naší práci a např. přinesli roušky, dezinfekce, krémy pro zaměstnance, cukroví nebo nám nechali 

zahrát v rádiu. Hmotné dary byly předány těm, kteří je potřebovali nejnutněji, finanční dary byly 

použity na nákup věcí pro zlepšení prostředí ve službách a budou sloužit uživatelům služeb. 

 

 zřizovatel Město Kyjov 

 Jihomoravský kraj 

 Hana Holečková, Kyjov 

 APSS ČR 

 fi Avast  

 fi HP Tronic Zlín, s.r.o.   

 děti s rodinami v rámci akce „Krabice od bot“ 

 dárci z projektu „Ježíškova vnoučata“ 

 studenti Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov, p. o. 

 dále všem těm, kteří nezištně přinesli dárky a věci pro uživatele denního stacionáře, 

azylového domu nebo pro rodiny v rámci Sociálně aktivizačních činností pro rodiny  

s dětmi 

 všem, kteří podpořili zaměstnance a pomohli nám zvládat dobu pandemie 
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Na zpracování Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2020 se podíleli tito zaměstnanci: 

 

PhDr. Jana Trnečková 

Ivana Vítková 

Jaroslava Krpalová 

Anna Mrázová 

Mgr. Dagmar Lukešová 

Mgr. Veronika Kristová 

Bc. Marcela Prchalová, DiS. 

Mgr. Alena Kožíková 

Mgr. Lenka Macková 

Mgr. Bc. Jitka Obrová, DiS. 

 

 

 

 

V Kyjově dne  26.  února 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum sociálních služeb Kyjov 

příspěvková organizace města Kyjova 

třída Palackého 67/7    

697 01  Kyjov       

 

 

 

 

e-mail:  info@css-kyjov.cz           Č. telefonu:    518 612 260 

web: www.css-kyjov.cz      IČ organizace:   61392979  

mailto:info@css-kyjov.cz
http://www.css-kyjov.cz/
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Příloha č. 1  

 

Čerpání rozpočtu 2020 leden – prosinec – HLAVNÍ ČINNOST 
 

Položka účet 

SS DPS CELKEM CELKEM 

rozpočet rozpočet rozpočet 

čerpání 

schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání 

CELKOVÉ NÁKLADY   12 642 370 13 697 725 13 697 725 5 529 630 6 135 686 6 135 686 18 172 000 19 833 411 
19 833 

411   

Materiál  501 
467 000 565 154 565 154 72 000 74 250 74 250 539 000 639 405 639 405 100 % 

Energie 502 
504 200 461 439 461 439 149 500 116 556 116 556 633 700 577 995 577 995 100 % 

Neskladov. dodávky  503 
138 000 63 976 63 976 1 000 250 250 139 000       64 226 64 226 100 % 

Opravy celkem 511 
50 000 52 163 52 163 270 800 368 671 368 671 320 800 420 834 420 834 100 % 

Cestovné 512100 
25 000 9 891 9 891 3 000 885 885 28 000 10 776 10 776 100 % 

Náklady na reprez.  513100 
12 000 7 174 7 174 3 000 1 266 1 266 15 000 8 440 8 440 100 % 

Ostatní služby  518 
416 500 372 780 372 780 112 500 138 421 138 421 529 000 511 201 511 201 100 % 

Mzdové náklady  521 
7 578 235 7 931 820 7 931 820 2 560 602 3 006 930 3 006 930 10 138 837 10 938 750 10 938 

750 
100 % 

Zákonné pojištění  524 
2 540 244 2 629 833 2 629 833 860 061 996 086 996 086 3 400 305 3 625 919 3 625 919 100 % 

Zák.poj.Kooperat.  525100 
31 681 32 757 32 757 10 544 11 206 11 206 42 225 43 963 43 963 100 % 

Zákonné soc. nákl.  527 
505 510 644 359 644 359 140 623 126 228 126 228 646 133 770 587 770 587 100 % 

Silniční daň  531000 
6 000 0 0 0 0 0 6 000 0 0 

0% 

Poplatky, pokuty  538+542 
0 310 310 0 0 0 0 310 310 100 % 

Ostatní náklady  549 
50 000 40 944 40 944 0 5 492 5 492 50 000 46 436 46 436 100 % 

Odpisy celkem 551 
149 000 309 907 309 907 1 339 000 1 267 404 1 267 404 1 488 000 1 577 311 1 577 311 100 % 

Nákl. z DHM a DNM 
celkem 558 

169 000 571 617 571 617 7 000 22 060 22 060 176 000 593 677 593 677 100 % 

Úroky 562 
0 3 580 3 580 0 0 0 0 3 580 3 580 100 % 

            

Položka účet 

SS DPS CELKEM CELKEM 

rozpočet rozpočet rozpočet 
čerpání 

schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání schválený  upravený čerpání 

CELKOVÉ VÝNOSY   
12 164 100 13 636 623 13 636 623 5 525 000 6 221 504 6 221 504 17 689 100 19 858 127 19 858 

127 100 % 

Tržby za služby 602 
2 250 000 2 546 909 2 546 909 350 000 262 500 262 500 2 600 000 2 809 409 2 809 409 

100 % 

Čerpání fondů 648 
0 85 300 85 300 135 800 165 800 165 800 135 800 251 100 251 100 

100 % 

Ostatní výnosy 649 
0 42 480 42 480 0 0 0 0 42 480 42 480 

100 % 

Dotace celkem 672 
9 914 100 10 961 934 10 961 934 5 039 200 5 793 204 5 793 204 14 953 300 16 755 138 16 755 

138 100 % 

z toho                        

Dotace město služby 672100 
1 872 700 1 872 700 1 872 700 0 0 0 1 872 700 1 872 700 1 872 700 

100 % 

Dotace město provoz 672110 696 000 300 575 300 575 3 088 000 3 890 925 3 890 925 3 784 000 4 191 500 4 191 500 100 % 

Dotace odpisy město 672200 127 000 126 740 126 740 1 141 000 1 140 664 1 140 664 1 268 000 1 267 404 1 267 404 100 % 

Dotace JMK § 105 672300 1 142 200 1 215 900 1 215 900 0 0 0 1 142 200 1 215 900 1 215 900 
100 % 

Dotace z MPSV § 101 672400 4 960 000 4 999 613 4 999 613 0 0 0 4 960 000 4 999 613 4 999 613 
100 % 

Dotace z MPSV COVID 672400 0 1 438 081 1 438 081 0 0 0 0 1 438 081 1 438 081 
100 % 

Dotace ESF - SAS 672350 1 118 000 1 118 880 1 118 880 0 0 0 1 118 000 1 118 880 1 118 880 
100 % 

Dotace MMR 672777 0 50 160 50 160 0 0 0 0 50 160 50 160 
100 % 

            

HV hlavní činnost   -478 270 -61 103 -61 103 -4 630 85 818 85 818 -482 900 24 715 24 715 

 HV doplňková činnost   108 390 76 727 76 727 0 0 0 108 390 76 727 76 727 

 HV organizace   -369 880 15 624 15 624 -4 630      85 818 85 818 -374 510 101 442 101 442 
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Příloha č. 2  
 

Čerpání rozpočtu 2020 leden – prosinec – DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

Název položky Účet 

Rozpočet 

schválený  upravený  čerpání  čerpání  

NÁKLADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 358 110 278 413,89 278 413,89 100% 

Materiál 501 7 000 5 784  5 784 100% 

Spotřeba energie 502 38 500 9 040 9 040 100% 

Služby 518 3 000 2 101,89 2 101,89 100% 

Osobní náklady 52. 309 610 261 488 261 488 100% 

      

       

Název položky Účet 

Rozpočet 

schválený  upravený  čerpání  čerpání  

VÝNOSY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 466 500 355 141 355 141,,00 100% 

Výnosy z pronájmu a ubytování 602 111 500 108 671 108 671,00 100% 

Výnosy pedikúra 602 305 000 216 150 216 150,00 100% 

Kompenzační pomůcky 602 45 000 23 820 23 820,00 100% 

Kopírování   602 0 0 0,00 100% 

Údržbářské práce 602 5 000 6 500 6 500,00 100% 

       

HV - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 108 390,00 76 727,11 76 727,11 
 

 

 

 

 

 

 

 


