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1. ZÁKLADNí ÚDAJE O ORGANIZACI

Zpracovatel:

Typ organizace:

Adresa:

Identifikační číslo:

DIČ:

Zapsaná:

Telefon:

FAX:

E-mail:

Zřizovatel:

Druh služby:

Identifikátor služby:

Kapacita:

Počet lůžek:

Cílová skupina

Domov sociálních služeb Liblín, p. o.

příspěvková organizace

Liblín 1, 331 41 Kralovice

48379794

CZ48379794

v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl Pr, vložka 658

371 795 183

371 795351

podatelna@dssliblin.cz

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

domovy pro osoby se zdravotním postižením

1641538

147 uživatelů

147

- osoby s mentálním postižením

- osoby s tělesným postižením

- osoby se zdravotním postižením

- senioři

Věková struktura cílové skupiny:

- dospělí,

- mladší

- senioři,

- starší senioři
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2. ČiNNOST ORGANIZACE

2.1 Uživatelé, bydlení a stravování

2.1.1 Kapacita zařízení, počet uživatelů, obložnost

Údaje k 31. 12. 2012

Počet uživatelů (lůžek)

Kapacita zařízení 147

Počet obsazených míst 141
(z toho 72 mužů a 69 žen)

Průměrný počet obsazených míst (obložnost) za rok 2012 byl 143,47 uživatelů,
tj. 97,60 %.

2.1.2 Druh poskytované sociální služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením

2.1.3 Nástupy, odchody, úmrtí uživatelů

Změny v počtu uživatelů v průběhu roku

Muži Ženy Celkem

Počet nástupů 3 17 20
Počet odchodů O 2 2
z toho:

O 2 2odstěhovalo se

zemřelo 3 20 23

Ve dvouch případech se uživatelky odstěhovaly do jiného zařízení, které
poskytuje sociální služby a je umístěno blíže jejich bydlišti, rodině a příbuzným.

2.1.4Struktura uživatelů podle stupně závislosti

Struktura uživatelů podle stupně závislosti

Stupeň závislosti Počet uživatelů

I. 41

II. 49

III. 22
IV. 23
Příspěvek pozastaven 1
(dlouhodobá hospitalizace)

Příspěvek v řízení 5
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2.1.5 Věková skladba uživatelů

Počet uživatelů

27 - 65 let 64

66 -75 let 37

76 - 85 let 27

Nad 85 let 13

Celkem 141

Průměrný věk je 67,8 let (u mužů 62,0 let a u žen 73,7 let).

2.1.6 Úroveň bydlení - lůžková kapacita, vybavenost + ceník za ubytování

Pokoj Počet pokojů

I-lůžkový s příslušenstvím 1

I-lůžkový bez příslušenství 1

2-lůžkový bez příslušenství 8

3-lůžkový bez příslušenství 13

4-lůžkový bez příslušenství 10

S-lůžkový bez příslušenství 4

6-lůžkový bez příslušenství 4

7-lůžkový bez příslušenství 1

Každý pokoj je vybaven lůžkem s matrací, polštářem a dekou povlečené ložním
prádlem, nočním stolkem, policí, šatní skříní s vestavěným uzamykatelným
trezorkem. Dále mají uživatelé k dispozici jídelní stůl, židli nebo křeslo.

Všechny pokoje jsou vybaveny televizním přijímačem, některé jsou
ve vlastnictví samotných uživatelů dle jejich přání.

Domov je dále vybaven dvěma osobními výtahy, nouzovým osvětlením,
dorozumívacím a signalizačním zařízením a bezdrátovým protipožárním
systémem. Vstupy do budovy jsou bezbariérové.

Koupelny a bezbariérová sociální zařízení jsou společné vždy pro jednotlivá
oddělení. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami, sprchovým koutem,
zvedacím zařízením, dále vestavěnými skříněmi - nikami.

Uživatelé mohou využívat všech společných prostor domova, společenskou
místnost s knihovnou v 2. NP a k odpočinku a relaxaci dvě venkovní terasy a park.
Ve II. NP - na chodbě u zadní terasy jsou k dispozici 2 počítače spolu
s internetem.

6



Ve III. NP je zařízena také společenská místnost pro setkávání uživatelů se
svými rodinami, příbuznými a známými a zároveň slouží jako jídelna a je
využívána pro provozování volnočasových aktivit seniorů. Je vybavena počítačem
a je sem zaveden internet s webovou kamerou pro komunikace klientů s rodinami.

Ceník za ubytování:

Druh pokoje Ubytování

I-lůžkový s příslušenstvím 175,00 Kč

I-lůžkový bez příslušenství 170,00 Kč

2-lůžkový bez příslušenství 165,00 Kč

3-lůžkový bez příslušenství 160,00 Kč

vícelůžkový 155,00 Kč

2.1.7Druh stravy, stravovací jednotky + ceník za stravování

Cena Cena režieDruh stravy suroviny vKč Celkem
vKč

strava normální - racionální
(D3), strava dietní - žlučníková, 71,-- 61,-- 134,--
šetřící (D2)
strava diabetická (D9),
strava diabetická šetřící (D9/2), 82,-- 68,-- 150,--
strava diabetická redukční
(D9/8)

Dle požadavků se připravuje strava - mletá, mixovaná, tekutá a kašovitá.

Strava je podávána 5x denně a strava diabetická 6x denně.

Jídelní lístek je sestavován na 14 dnů a zařazují se sem jídla dle praru
uživatelů, která tlumočí zástupci uživatelů na stravovací komisi, Často se zařazuje
ovoce, zelenina, luštěniny, ryby i drůbež.

V roce 2012 bylo stravovacím provozem připraveno 263578 porcí jídel pro
uživatele a 16853 porcí jídel pro zaměstnance a cizí strávníky, tj. celkem 280431
porcí jídel, k tomu bylo uvařeno 1 489 ks knedlíků a upečeno 3 200 ks koláčků.

Expedice stravy ze stravovacího provozu je prováděna na jednotlivá oddělení
v nerezových vyhřívaných vozících, ze kterých je strava vydávána zaměstnanci
v jídelně uživatelů nebo přímo na pokoji uživatele. Zaměstnanci se stravují
na jídelně zaměstnanců.

Pitný režim je zajišťován podáváním různých druhů čajů, v letních měsících
míchaných nápojů, vydávaných v nerezových barelech na jednotlivých odděleních.
Pro doplnění pitného režimu jsou k dispozici na každém oddělení stojany Fontána
s pitnou vodou, které se pravidelně doplňují.

V domově je zaveden systém HACCP.
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V roce 2012 byl proveden ve stravovacím provozu interní audit systému
HACCP paní MUDr. Vladimírou Kohoutovou. Byla provedena aktualizace příručky
kritických bodů. Auditem nebyly zjištěny žádné závažné neshody. Bylo
doporučeno několik bodů pro zlepšení, které jsou postupně plněny.

Dále paní MUDr. V. Kohoutová provedla školení hygienického minima.

2.1.8 Vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen

Stravovací provoz domova je vybaven moderním zařízením pro výrobu kvalitní
stravy, odpovídající všem stanoveným požadavkům. I přesto je potřeba dbát
na neustálé zlepšování a modernizaci stávajícího zařízení tak, aby odpovídalo
parametrům.

V roce 2012 byla zakoupena myčka pro domácnost do kuchyně, nový
odšťavňovač, nová lednice, 2 velké nášlapné koše do varny, drobné provozní
nádobí. Ve varně byla provedena výměna zářivek - lepší osvětlení pracovních
ploch, z varny do kanceláře byla provedena výměna dveří. Na sklad byl zakoupen
nový manipulační vozík na zboží. Na chodbě byla provedena výměna obložení
stěn, zhotovena nová závěsná skříňka a pořízen přívod vody do výdejních vozíků.
Na jídelnu zaměstnanců byl pořízen nápojový vířič.

Stravovací provoz je zajišťován celkem 9 zaměstnanci, z toho jedna pracovnice
je vedoucí stravovacího úseku a jedna skladnice. Jeden vedoucí kuchař, čtyři
vyučené kuchařky, jedna zaučená kuchařka a jedna vyučená kuchařka
na zkrácený úvazek - 6 hodin. Dále zde pracuje jeden uživatel jako pomocná síla
u nádobí na 3 hodiny denně.

Na každém oddělení je čajová kuchyňka, kde se mimo přípravných prací
před rozdělováním stravy i nádobí myje a skladuje. Každá kuchyňka je vybavena
nerezovým nábytkem (úložné skříně, police, stoly), myčkou nádobí, mycím
dřezem a chladničkou.

Jídelny domova jsou vybaveny standardním nábytkem - stůl a čtyři židle.

2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče

2.2.1 Ošetřovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci

Ošetřovatelský personál tvoří 8 zdravotních sester (z toho jedna vedoucí
zdravotnického úseku a jedna vedoucí zdravotních oddělení), 27 pracovníků
sociální péče v přímé obslužné péči, všichni zaměstnáni na plný úvazek.
Zaměstnanci mají pro výkon své práce předepsanou kvalifikaci. Zdravotní sestry
mají oprávnění vykonávat svoji činnost bez odborného dohledu a zúčastňují se
celoživotního vzdělávání. Pracovníci sociální péče - v přímé péči jsou absolventy
sanitářského kurzu nebo 150 hodinového kurzu pro pracovníky v přímé péči.

Pedikérské služby jsou zajištěny v rámci poskytované pece vlastní
zaměstnankyní, která je absolventkou pedikérského kurzu. Celkem byla
provedena u 72 uživatelů 263 krát.

Ošetřovatelská péče:

06621 komplex - odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření
biologického materiálu 288
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06629
06613

péče o ránu - převazy 5 350
ošetřovatelská intervence - časová dispozice 10 minut činnosti sestry,
měření TK, rehabilitace 8 098
zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost
sestry 25
komplex - klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění
permanentních katétrů u žen 49
ošetření stomií - kolostomie, tracheostomie 462
bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního
klidu 2 107

06611

06631

06639
06649

2.2.2 Rehabilitační péče

V domově je zajišťována rehabilitační péče jedním fyzioterapeutem plný úvazek
a jedním fyzioterapeutem na zkrácený úvazek - na 6 hodin. Vzhledem ke skladbě
uživatelů (převážně gerontologické skupiny) se jedná o rehabilitační péči
dlouhodobou.

V roce 2012 byla rehabilitační péče prováděna u 110 uživatelů, z toho u 28
mužů a 82 žen, u 5 uživatelů se prováděla masáž 1x týdně.

Rehabilitační péče:

• Léčebná tělesná výchova (dechová gymnastika, cévní gymnastika, cvičení
s náčiním, posilovací cviky)

• Kabátové facilitací techniky

• Vertikalizace - nácvik sedu, stoje a chůze

• Stimulace svalů

• Nácvik s kompenzačními pomůckami

• Magnetoterapie

• Vířivá koupel

• Rytmická stabilizace

• Masáž a solux

Při rehabilitační péči jsou používány tyto pomůcky:

biostimulační přístroj, který pracuje na principu fototerapie,

různé druhy míčků, overbal, theraband

pedálová pomůcka (šlapadlo),

masážní přístroj, masážní lehátko, masážní pás

magnetoterapie, solux

Ve spolupráci s rehabilitačními sestrami se snažíme nadále zvyšovat kvalitu
práce, snaha o zlepšení psychické pohody a fyzické kondice, udržení dosavadní
soběstačnosti uživatelů. Imobilní nebo částečně imobilní uživatele vyvážíme
v letním období do parku nebo se s nimi chodí na krátké procházky.
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2.2.3 Analýza plateb od zdravotních pojišťoven

111- VZP 207 - Oborová ZP

Měsíc Vykázaná Uhrazená Vykázaná Uhrazenáčástka za částka částka za částkabody body

Leden 42016,00 18325,00 2723,00 2406,65

Únor 44355,00 18325,00 7679,00 6864,30

Březen 40063,00 13 446,00 1 310,00 1 170,45

Duben 30 196,00 18325,00 1 530,00 1 367,10

Květen 33 814,00 18325,00 285,00 254,25

Cerven 34246,00 18325,00 616,00 553,05

Cervenec 37511,00 18325,00 1 213,00 1 085,40

Srpen 43769,00 18325,00 3223,00 80,10

Září 29941,00 18325,00 0,00 0,00

Ríjen 50694,00 18325,00 2925,00 2632,95

Listopad 59 159,00 18325,00 5079,00 3 163,50

Prosinec 71 363,00 18325,00 2991,00 2691,90

2.2.4 Lékaři zajišťující péči o uživatele

Druh lékařské péče Rozsah péče

Praktický lékař 2 h/den

Lékař psychiatr lx týdně

Interní lékařka - diabetolog lx za 2 týdny

Oční lékař Individuální požadavky (cca po 1-2 měs.)

Lékař stomatolog
Dle individuálních požadavků, preventivní
prohlídky 2x ročně

Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna zdravotnickými zařizenirni
v Radnicích - zubní ordinace, v Kralovicích - odborné ambulance - ortopedie,
neurologie apod., v Rokycanech a FN v Plzni, kam jsou uživatelé dopravováni
sanitními vozy nebo vlastním automobilem domova.

Do tohoto výčtu všech ošetření lze zahrnout preventivní prohlídky, ošetření
poruch krevního tlaku, kardiovaskulárních chorob, nespavosti, virových
onemocnění, kožních defektů, bolestí, poruch vyprazdňování, zánětů močových
cest, ušní a oční ošetření a psychiatrická ošetření.

2.2.5 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

Celkem proběhlo v loňském roce 134 hospitalizací, v průměrné délce 11 dní.
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Jednalo se: - fractura krčku (zlomenina)
- iktus (mrtvice)
- ICHS (ischemická choroba srdeční)
- diabetické komplikace
- plicní onemocnění
- náhlé příhody břišní
- psychiatrická hospitalizace
- onkologická hospitalizace

2.2.6 Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících

Počet uživatelů

Plně odkázaných 5

Částečně odkázaných 25

Zcela ležících 9

2.2.7 Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy

Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy

Diagnóza Počet uživatelů

Duševní onemocnění 128
z toho: demence 44

oligofrenie, schizofrenie 84
Nemoci látkové výměny 41

z toho: diabetes mellitus 35
Nemoci oběhové soustavy 56

Nemoci pohybového aparátu 87
Plicní onemocnění 29
Epilepsie 14

2.2.8 Počty ošetřených uživatelů

Celkový počet ošetřených uživatelů v domově za rok 2012

Počet odborných vyšetření mimo domov

1678

Název odborného vyšetření nebo Počet ošetřených uživatelůošetření

Interní 16

Chirurgické 103
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Kožní 20
Ortopedické 4

Neurologické 19
Kardiologické 5
Zubní 39
Gynekologické 20
Oční 13
Plicní 23
Urologické 30
Cévní 3
Gastroenterologické 6
ORL 2
Onkologické 5
Mamografické O

Kostní 3
Hematologické 1
Nefrologické 2
Dialýza 156
SONO 6

Celkem 476

2.2.9 Počet diabetiků

Celkem 35 diabetiků
z toho: - 13 inzulinová léčba

- 16 PAD (perorální antidiabetika - léky)
- 6 diabetická dieta

2.3 Další formy sociální péče, aktivity domova

2.3.1 Společenské a kulturní akce, ozdravné a rekreační pobyty, výlety

LEDEN 2012
05.01.2012
12.01.2012
27.01.2012

Turnaj jednotlivců - "KULEČNíK a PUZZLE"
(1. Anděl Míra, 2. Šivák Dežo, 3. Kasal Milan)
Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Kuželky Rokycany

12



ÚNOR 2012
07.02.2012

09.02.2012
14.02.2012

16.02.2012
22.02.2012
23.02.2012

BŘEZEN 2012
08.03.2012
10.03.2012
13.03.2012
23.03.2012
25.03.2012
26.03.2012
30.03.2012
31.03.2012

DUBEN 2012
05.04.2012
06.04.2012
10.04.2012
12.04.2012
17.04.2012
20.04.2012
23.04.2012
24.04.2012
26.04.2012

KVĚTEN 2012
09.05.2012
10.05.2012
16.05.2012
17.05.2012
23.05.2012

Turnaj jednotlivců "ELEKTRONICKÉ ŠiPKY"
(1. Durbák, 2.Dojčáková, 3. Mirvald, 4. Šivák, 5. Mašek)
Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Taneční a pěvecké vystoupení "DOBŘANSKÉ
BÁBINKY"
Výstava - Rokycany "Patří mezi nás"
Průvod masek - MASOPUST
Kuželky - Rokycany

Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Kreativní odpoledne - Kralovice
Turnaj jednotlivců v "ČLOVĚČE NEZLOB SE"
VELIKONOČNí TURNAJ - "KUŽELKY - Rokycany
PŘEDVELlKONOČNí SETKÁNí Stod
Celodenní výlet Praha - MATĚJSKÁ POUŤ
Kuželky - Rokycany
Mariánská Týnice - "OŽIVLÁ PROHLíDKA"

Velikonoční zábava s Leontýnkou v Mirošově
Velikonoční pomlázka
Divadlo Alfa Plzeň - pohádka KŘESADLO
Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Turnaj jednotlivců - "STOLNí FOTBAL"
Kuželky - Rokycany
Beseda s námořníkem J. Frankem
Bazén - Rokycany
Táborák - PÁLENí ČARODĚJNIC

Celodenní výlet - KRCHLEBY, HORŠOVSKÝ TÝN
Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Výlet senioři - výstava "Dotek krásy" - Radnice
.Notička" - kulturní přehlídka Jesenice
Turnaj jednotlivců "KošíKOVÁ"
(1. Kasal M., 2. Kůtková M., 3. Kinclová J.)
Táborák - opékání buřtů, zpěv
Kuželky - Rokycany
Turnaj v bowlingu - Kralovice

24.05.2012
25.05.2012
31.05.2012

ČERVEN 2012
05. 06. 2012 Vystoupení dětí z MŠ Kozojedy
06. 06.2012 2. Olympijský den v Klatovech
07.06.2012 Hudební odpoledne s pan~m T?tzauerem
12.06.2012 Turnaj jednotlivců "RUSKE KUZELKY"

(1. Anděl M., 2. Anděl Mil., 3.Szabo H., 4. Szabo J., 5. Kozic L.)
14.06.2012 Výlet na zámek Kozel
14.06.2012 SPORTOVNí HRY v domově Zavidov
16.06.2012 MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 6. DEN - Stod
16.06.2012 LETNí SLAVNOST - Jesenice
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19.06.2012
21.06.2012
26.06.2012
27.06.2012
28.06.2012

ČERVENEC 2012
03.07.2012
07.07.2012
10.07.2012
19.07.2012
23. - 26.06.2012
24.07.2012

SRPEN 2012
07.08.2012
09.08.2012
11.08.2012
13. - 15. 08. 2012
18.08.2012
20.08.2012
23.08.2012
30.08.2012

zÁŘí 2012
01.09.2012
03.09.2012
05.09.2012
07.09.2012
10. - 14. 09.2012
20.09.2012
21.09.2012
24.09.2012
27.09.2012

ŘíJEN 2012
02.10.2012
03.10.2012
06.10.2012
11.10.2012
13.10.2012
15.10.2012
23.10.2012
24.10.2012
26.10.2012
27.10.2012

LISTOPAD 2012
03.11.2012
06.11.2012
09.11.2012

ZAHRADNí SLAVNOST - Zavidov
Veselé sportovní odpoledne v DSS Liblín
Táborák - opékání buřtů, zpěv
Výlet na Kobylku - občerstvení
Předání peněžního daru nadací JISTOTA

Turistický kroužek - sběr borůvek
Letní kino - Kralovice
Táborák - opékání buřtů
Výlet seniorů - Kralovice - cukrárna, procházka městem
Stanování v kempu Račice u Berounky
Turnaj jednotlivců v "KROKETU"
(1. Vích R., 2. Mirvald S., 3. Dojčáková E.)

Letní kino - Kralovice
Turnaj jednotlivců "PETANGUE"
Výlet seniorů - DECHOVKA - OBORA
Kempování uživatelů - Kožlany
Oslavy obce Liblín
Koupání - Rokycany
Výlet do kempu Pod mostem - Liblín
Táborák - opékání buřtů

Letní kino - Kralovice
Turnaj jednotlivců "HOD DO OTVORU"
Regionální přehlídka - "Kralovický podzim"
Den otevřených dveří - Mirošov
Rehabilitační pobyt uživatelů - DĚčíN
Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Kuželky Rokycany
Divadlo Alfa Plzeň
Táborák - opékání buřtů

Turnaj jednotlivců "NAVLÉKÁNí KORÁLKlJ"
Turistický kroužek - sběr hub
HASiČSKÁ DECHOVKA - Obora
Táborák - zpěv, buřty
12. Světový den hospiců - Velká Chmelištná
12. PODZIMNí PLES - Praha
BOWLlNGOVÝ TURNAJ - Kralovice
Hudební odpoledne s p. Totzauerem
Kuželky - Rokycany
"OŽIVLÁ PROHLíDKA" - Mariánská Týnice

Předvánoční setkání Stod
Turnaj jednotlivců - "ELEKTRONICKÉ ŠiPKY"
Výlet senioři - cukrárna Radnice
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14.11.2012
22.11.2012
22.11.2012
23. 11.2012
27.11.2012
30.11.2012

PROSINEC 2012
04.12.2012
05.11.2012
05.12.2012
06.12.2011
07.12.2010
10.12.2012
11.12.2012
12.12.2012
14.12.2012
18.12.2012
19.12.2012
21.12.2011
22. 12.2012
28.12.2012

Bazén - Rokycany
Hudební odpoledne s panem Totzauerem
Vánoční kuželkový turnaj - dívky
Vánoční kuželkový turnaj - hoši
Vánoční nákupy - Plzeň
Kuželky - Rokycany

Vystoupení uživatelů v Domově seniorů - Praha
Malešice
Zábavný večer pro seniory - Plzeň
MIKUlÁŠSKÁ NADílKA
MIKUlÁŠSKÁ ZÁBAVA - Mirošov
VERNISÁŽ - "Společně proti blbé náladě" - Rokycany
Vánoční besídka (besídka uživatelů)
Vánoční besídka pro dárce a přátele domova
VÁNOČNí TURNAJ BOWLlNG - Rokycany
VÁNOČNí KONCERT - Bára Zemanová
KINO PlZEŇ
Slavnostní večeře uživatelů v hotelu Berounka
VÁNOČNí NADílKA
lUCERNA PRAHA - koncert H. Vondráčkové
SilVESTR s panem Totzauerem

2.3.2 Služby a aktivity pro uživatele

Zájmová a výtvarná činnost
Keramický kroužek
Muzikoterapie
Taneční kroužek
Hudební kroužek
PC kroužek
Kroužek vaření
Pracovní terapie
Turistický kroužek
Kroužek pro kutily
Cvičení v klubu
Filmový klub

Uživatelům jsou k dispozici v prostorách domova tyto další služby:

• 2x týdně služby kadeřnice a holičky
• denně prodej smíšeného zboží
• 2x do měsíce prodej textilu
• půjčování knih v knihovně domova
• automat na studené nápoje
• poštovní schránka

Uživatelům zprostředkujeme nebo přímo zajistíme:

• objednání novin a časopisů dle vlastního výběru
• doručení veškeré pošty přímo uživateli
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• přihlášení a platbu koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasový
přijímač

• zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek
• nákup ošacení a obuvi
• nákup potravin, hygienických potřeb, tabákových výrobků
• nákup elektrospotřebičů
• provádění revizí elektrospotřebičů
• úschovu cenných věcí, dokladů a finančních prostředků
• služby fotografa

Uživatelům poradíme v oblasti:

• Základního sociálního poradenství

3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČiNNOSTí

3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací

3.1.1Neinvestiční dotace, příspěvek

Poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
na rok 2012 - "Rozhodnutí č. 1" ze dne 23. února 2012

poskytování sociálních služeb 8 508 000,00 Kč

Neinvestiční dotace byla čerpána v souladu s metodikou MPSV ČR
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb
pro rok 2012 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne
23.1.2012

"Oprava a vybudování cest v zámeckém parku DSS Liblín" 1 001 880,00 Kč

Neinvestiční příspěvek byl čerpán ve výši 66 000,-- Kč.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne
20.2.2012

"Oprava vodovodní přípojky" 600 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne
23.7.2012

"Odstranění havarijního stavu schodiště" 270000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek byl čerpán ve výši 269 000,-- Kč.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne
20.8.2012

"Den otevřených dveří DSS Liblín" 50000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši.
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Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne
20.8.2012

"na provoz" 4 290 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce - Města Plasy ze dne
10. 12. 2012 1 000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši jako příspěvek na zakoupení křesla
do opravovaného pokoje.

3.1.2 Investiční příspěvek

Poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne 15.12.2011

.Nový pavilon v areálu DSS Liblín" 8 420000,00 Kč

Investiční příspěvek byl čerpán ve výši 737640,-- Kč a žádost o převedení
nevyčerpané částky 7682360,-- Kč do rezervního fondu Plzeňského kraje byla
zamítnuta.

Poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele ze dne 23. 1. 2012

"Projektová příprava nového pavilonu v areálu DSS Liblín" 89 844,00 Kč

Investiční příspěvek nebyl čerpán a bylo požádáno o převedení do rezervního
fondu Plzeňského kraje.

3.1.3 Jiné zdroje financování

Použití fondu reprodukce majetku v průběhu roku 2012:

Technické zhodnocení čp. 1 259 566,00 Kč

(montáž markýzy na jižní terasu, obložení stěn pokojů, zhotovení obložení
ve stravovacím provozu, prádelně)

Nákup hygienické židle Alienti s váhou 188124,00 Kč

(finanční dar účelový - Nadace KB - Jistota)

Nákup osobního automobilu Škoda Octavia 320 863,00 Kč

Oprava sociálního zařízení a podlahové krytiny - ordinace 75922,86 Kč

Byla provedena oprava místnosti na bezbariérové sociální zařízení.

Oprava chodby II. NP - administrativa 201 056,06 Kč

Byla provedena oprava podlahové krytiny na chodbě od kanceláře ředitele
ke vstupu na kulturní místnost.

Oprava prostor v prádelně, údržbě a stravovacím provozu po opravě
vodovodní přípojky 227 284,00 Kč

Celkem pořízený dlouhodobý hmotný majetek 1 272815,92 Kč

Peněžní dary - účelové

Dar na zakoupení nápojového vířiče

Devětsil JST s.r.o. Plzeň 22800,00 Kč
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Dar na úhradu pohledávky po zemřelé uživatelce DSS Liblín - Jarmila Kašubiaková

Obec Liblín 2944,00 Kč

Dar na pořádání oslav "Den s Plzeňským krajem v Liblíně"

Hartmann - Rico, a. S., Veverská Bítýška
Devětsil JST s. r. o., Plzeň
IReSoft, s. r. o., Brno
Kosnar Ladislav, Radnice
Obec Přívětice
ZS Kozojedy
Eurofol, s. r. o., Zruč - Senec
ArjoHuntleigh, s. r. o., Brno
Kofroň Vladislav, Břasy
Paleček Zdeněk, Radnice
Bláha František, Břasy - Stupno

10000,00 Kč
10000,00 Kč
5000,00 Kč
5000,00 Kč
8000,00Kč
2000,00 Kč
2000,00 Kč
2000,00 Kč
2000,00 Kč
2000,00 Kč

10000,00 Kč

Celkem účelové dary 83744,00 Kč

Peněžní dary - neúčelové

Pavel Svoboda, Bořanovice
Asperula, spol. s r. o., Plzeň
Bech Akku Power s. r. o., Kozojedy
Devětsil JST, s. r. o., Plzeň
Městský úřad Zbiroh
ACI Praha
Obec Přívětice
MUDr. Květoslav Havlín
Eurofol, s. r. o., Zruč - Senec
Město Rokycany
Obec Liblín
Ing. Vladimír Spěváček
Město Kralovice
Olga Bartoníčková, Bohutín
Filip Fleisner, Dobkovice
Zaměstnanci DSS

Celkem neúčelové dary

5000,00 Kč
10000,00 Kč
10000,00 Kč
35000,00 Kč
5000,00 Kč

15000,00 Kč
3000,00 Kč
1 000,00 Kč
2000,00 Kč
5000,00 Kč
5000,00 Kč
2000,00 Kč

12000,00 Kč
300,00 Kč
900,00 Kč
900,00 Kč

112100,00 Kč

Finanční dary neúčelové byly v roce 2012 použity na nákup antidekubitní
polštářkové matrace s kompresorem - 2 ks, na nákup her a pomůcek
k procvičování motoriky seniorů, na nákup chladničky na pokoj uživatelů
a na nákup materiálu pro činnost terapeutických kroužků. Také byl zaplacen
pronájem kuželny v Rokycanech, pronájem sportovního areálu v Liblíně, doprava
uživatelů na Matějskou pouť do Prahy, doprava uživatelů na rehabilitační pobyt
do Děčína, doprava na 12. podzimní ples pro osoby se zdravotním a mentálním
postižením pořádaný APSS ČR v Praze a doprava na výlet do Horšovského Týna
a na koncert H. Vondráčkové v Lucerně v Praze. Zaplaceny byly také hudební
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a divadelní vystoupení v domově pořádané pro uživatele a byl zakoupen vánoční
dárek pro každého uživatele.

3.1.4 Stavy fondů

Majetkové fondy

FOND STAV TVORBA! ČERPÁNÍ/ STAV
k 1. 1. 2012 PŘEVOD PŘEVOD k 31. 12. 2012

Jmění účetní jednotky
(fond dlouhodobého 46 977 783,54 1 572 193,00 3651 961,34 44 898 015,20
majetku - 401)

Oběžných aktiv (401) 0,00 59622,32 59622,32 0,00

Finanční fondy

Příděl z HV 2011 (*)

STAV
Finanční dary (**)

STAVFOND k 1. 1. 2012 Odpisy (***) Čerpání k 31. 12. 2012
Investiční

příspěvek (***)

Fond odměn 0,00 * 0,00 0,00 0,00

Fond rezervní - bez 1 017 585,21 * 97707,50 0,00 1 115292,71
darů
Fond rezervní - 73214,36 ** 195844,00 202629,96 66428,40dary
Fond reprodukce 3306619,75 *** 2 136459,20 2010 455,92 3620747,03majetku
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3.2 Náklady organizace

3.2.1 Rozpočet, skutečné čerpání, procento

Skupina
Název skupiny Skutečnost

Upravený
Plnění v %nákladů rozpočet

501 .. Spotřeba materiálu 6036313,95 6100000,00 99,0%

502 .. Spotřeba energie 1232726,95 1238000,00 99,6%

504 .. Prodané zboží 431,60 0,00 0,0%

51l .. Opravy a udržování 2048327,67 3002880,00 68,2%

512 .. Cestovné 17203,00 17000,00 101,2%

513 .. Náklady na reprezentaci 6961,76 7000,00 99,5%

518 .. Ostatní služby 1534880,70 1506000,00 101,9%

521 .. Mzdové náklady 17 609 988,00 17 610 000,00 100,0%

52120 z toho: Mzdovénáklady-OON(DPČ) 213 535,00 214000,00 99,8%

52121 z toho: Mzdovénáklady-OON (DPP) 46455,00 46000,00 101,0%

524 .. Zákonné sociální pojištění 5944409,00 5940000,00 100,1%

525 .. Jiné sociální pojištění 72 783,00 73000,00 99,7%

527 .. Zákonné sociální náklady 305128,35 303000,00 100,7%

538 .. Jiné daně a poplatky 17274,00 19000,00 90,9%

549 .. Ostatní náklady z činnosti 1 595547,41 1589000,00 100,4%

551 .. Odpisy majetku 1 398819,20 1398000,00 100,1%

556 .. Tvorba a zúčtování oprav. položek 3275,10 0,00 0,0%

557 .. INáklady z vyřazených pohledávek 2218,00 0,00 0,0%

558 .. Náklady z drobného dl. majetku 216691,75 215000,00 100,8%

Celkem 38 036 429,24 39017880,00 97,5%

3.2.2 Komentář nejdůležitějších položek

Náklady hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem.

Přehled nákladů v procentech
3% 6%

v
Spotřeba materiálu

4%

.Spotřeba energie

Opravy a udržování

C Mzdové náklady

4% .Sociální pojištění a náklady

Odpisy

.Službya práce nevýrobní povahy

Ostatní náklady z činnosti
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Položka 501 .. - Spotřeba materiálu

V rámci skupiny byly uskutečněny nákupy nezbytné pro provoz domova
a částečně také přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
a prostředí, ve kterém uživatelé domova žijí a zaměstnanci pracují.

Položka 511 .. - Opravy a udržování

Kromě běžných oprav vybavení, zařízení byla provedena oprava havarijního stavu
vodovodního rozvodu v I. NP - poskytnut neinvestiční příspěvek. Spolu s tím byla
provedena související úprava prostor v prádelně, údržbě a stravovacím provozu.
Byla provedena oprava keramické dlažby chodby v II. NP, oprava sociálního
zařízení v ordinaci - na opravy byl použit fond reprodukce majetku. V ordinaci byla
zároveň provedena oprava podlahové krytiny. Provedla se oprava izolace podesty
západního venkovního zámeckého schodiště. Po havárii hlavního jističe
v trafostanici byla provedena jeho výměna, zároveň oprava měničového jističe
a oprava nouzového osvětlení. Ve stravovacím provozu byla provedena úprava
v jističi, aby mohl být připojen na elektrocentrálu. Byla provedena výměna
televizních rozvodů v III. NP - na zámečku. Byl odstraněn havarijní stav schodiště,
které bylo opraveno dle instrukcí památkářů. Na tuto opravu byl poskytnut
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele.

Položka 518 .. - Ostatní služby

V položce jsou zahrnuty služby výrobní a nevýrobní povahy - náklady poštovních
služeb, revize a prováděné kontroly na zařízení domova, která vyplývají z platné
legislativy, servisní práce vybavení, telekomunikační poplatky, poplatky za rozhlas
a televizi, daňové poradenství, náklady na likvidaci tříděného odpadu, včetně
nákladů na stočné. Dále jsou zde zahrnuty náklady na servis počítačové sítě
a pravidelné aktualizace programů související s provozem domova.

Položka 549 .. - Ostatní náklady z činnosti

Položka obsahuje zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti
za poskytování sociálních služeb, nákup materiálu pro volnočasové aktivity klientů,
bankovní poplatky, evidovány daňově neuplatnitelné náklady. Je zde zahrnuto
použití rezervního fondu - dary a použití poskytnutého neinvestičního příspěvku
na oslavu "Den s Plzeňským krajem v Liblíně".

Položka 558 .. - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 3 000,--
Kč a nižší než 40 000,-- Kč, tj. např. 2 televizory na pokoje uživatelů, chladnička
na pokoj uživatelů, ruční vysokozdvižný vozík pro údržbu. Do stravovacího
provozu byl zakoupen robot Coupe, plošinový vozík, myčka nádobí a chladicí
skříň. Byl pořízen nový počítač na vrátnici, 2 nové monitory a zálohový zdroj UPS
do ordinace. Na sesterně oddělení B byla vyměněna kuchyňská linka.

3.2.3 Náklady na lůžko

Stanovený počet míst
Průměrný počet obsazených míst za rok 2012

147 lůžek
143,47 lůžek
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Stav uživatelů k 31. 12.2012

Průměrná obložnost za rok 2012

141 osob

97,60 %

Roční náklady na lůžko:

• na stanovený počet míst tj. 147
• na průměrný počet míst tj. 143,47

Měsíční náklady na lůžko:

256 860,00 Kč
263 180,00 Kč

• na stanovený počet míst tj. 147
• na průměrný počet míst tj. 143,47

21 405,00 Kč
21 932,00 Kč

3.3 Výnosy organizace

3.3.1 Rozpočet, skutečné čerpání, procento

Skupina
Název skupiny Skutečnost Upravený rozpočet Plnění v %výnosů

602 .. Tržby z prodeje služeb 23 401 789,63 23 156 000,00 101,1%

603 .. Výnosy z pronájmu 110177,80 127000,00 86,8%

604 .. Výnosy z prodaného zboží 541,58 0,00 0,0%

648 .. Zúčtování fondů 706892,88 ***
Fond reprodukce majetku 504262,92 504000,00 100,1 %

Fond odměn 0,00 0,00 0,0%

Rezervní fond - dary 202629,96 205000,00 98,8%

Rezervní fond 0,00 200000,00 0,0%

649 .. Jiné ostatní výnosy 91362,32 105000,00 87,0%

662 .. Úroky 1 180,52 1000,00 118,1%

669 .. Ostatní finanční výnosy 11,93 0,00 0,0%

672 .. Přijaté transf. z míst. organizace 5275000,00 6210880,00 84,9%

672 .. Přijaté transf. z obce, města 1000,00 1000,00 100,0%

672 .. Přijaté transf. z ústř. organizace 8508000,00 8508000,00 100,0%

Celkem 38 095 956,66 39017880,00 97,6%

3.3.2 Komentář

Výnosy hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem.

Přehled výnosů v procentech výnosy z prodeje služeb

2% ~4%/ 0% • Výnosy z pronájmu

Výnosy z nároků na prostředky SR
22%

• Čerpání fondů62%

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC

• Ostatní výnosy z činnosti, úroky
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Úhrady Úhrada Úhrady Přijaté Přijaté
v tis. Kč :zapobyt :zapéči od pojišťoven transfery z transfery z

a stravu ústř. 01"2. míst.org.

Rok 2009 12411 8973 509 10559 1 303

Rok 2010 12782 9285 229 10 557 2763

Rok 2011 13238 9017 410 10010 3894

Rok 2012 13474 8895 326 8508 5275

Položka 602 .. - Tržby z prodeje služeb

Nejvýznačnější položkou skupiny činí úhrady od uživatelů za pobyt a stravu
a úhrady za péči.

• Úhrada nákladů - strava
a pobyt

• Úhrada od pojišťoven

• Úhrada nákladů za péči

• Ostatní výnosy z
prodeje služeb

3.3.3Vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů, tržby z příspěvku
na péči

16000
~Úhrady za pobyt a stravu

14000 )( )(

12000 ~ )(
-+-Úhrada za péči

10000 •• •8000 _Úhrady od pojišťoven
6000

4000 Přijaté transfery z ústř.org.
2000

O """-Přijaté transfery z míst.org.
Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
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3.4 Hospodářský výsledek

3.4.1 Rozpočet, skutečné čerpání, procento

Hlavní činnost

Skupina Název skupiny Skutečnost Upravený Plnění v %
rozpočet

5.... NÁKLADY 37 758 407,25 38 617 880,00 97,8%

6.... VÝNOSY 37618836,86 38617880,00 97,40/0

CELKEM -139570,39 0,00

Hospodářská činnost

Skupina Název skupiny Skutečnost
Upravený Plnění v %
rozpočet

5.... NÁKLADY 278022,37 400000,00 69,50/0

6.... VÝNOSY 477 119,80 400000,00 119,3%

CELKEM 199097,43 0,00

Hospodářský výsledek celkem DSS Liblín

Skupina Název skupiny Skutečnost
Upravený Plnění v %
rozpočet

5.... NÁKLADY 38 036 429,62 39017880,00 97,5%

6.... VÝNOSY 38 095 956,66 39017880,00 97,60/0

CELKEM 59 527,04 0,00

3.5 Mzdy a pracovníci

3.5.1 Mzdy celkem, z toho ostatní náklady

Mzdové prostředky - celkem vyplaceny v roce 2012

mzdy zaměstnanců

17609988,00 Kč

259 990,00 Kč

17241 500,00 Kč

108 498,00 Kč

z toho ostatní osobní náklady

náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
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3.5.2 Počet zaměstnanců, jejich členění a trvání pracovního poměru

Počet zaměstnanců - přepočtený. fyzický podle profesí k 31.12.2012

Profese
Evidenční počet- Evidenční počet

fyzický pře počte ný
Zdravotní sestra 8 8,000

Fyzioterapeut 1 1,712
PSP - přímá obslužná péče 27 26,7001
Instruktor výchovné péče 5 5,000

Sociální pracovník 1 0,792

Celkem v přímé péči 42 41,413
Administrativa 8 7,302

Pradlena, žehlířka, švadlena 5 5,398

Údržbář 5 5,000

Kuchař 7 6,231

Uklízečka 7 7,000

Vrátný 3 3,063

Celkem ostatní 35 33,994

Celkový počet zaměstnanců 77 76,069

Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2012

Doba trvání Mu7i ženy Celkem

do 5 let 3 20 23

do 10 let 6 15 21

do 15 let O 6 6

do 20 let 2 6 8

do 30 let O 13 13

do 40 let 1 5 6

Celkem 12 65 77
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2012

Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem %

základní O 7 7 9,09

vyučen 4 13 17 22,08

střední odborné 6 18 24 31,17

úplné střední O 4 4 5,19

úplné střední odborné 1 22 23 29,87

vyšší odborné O 1 1 1,3

vysokoškolské 1 O 1 1,3

celkem 12 65 77 100

3.5.3 Vzdělávání zaměstnanců

1 Vzdělávací semináře.
Měsíc Název semináře Zaměstnanec Hodiny

Fenix - majetek vedoucí PEÚ, účetní 6

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a
vedoucí

Leden zdravotnického úseku 12kožních dekubitů

Změny v účetnictví a daních
vedoucí PEÚ, účetní

5

Únor Legislativní změny pro rok 2012 účetní 6

Pracovní setkání vedoucích pracovníků
vedoucí
zdravotnického

Březen Domovů pro seniory se zdravotním
úseku, vedoucí 8

postižením
sociálního úseku

Kategorizace a odepisování
vedoucí PEÚ 6dlouhodobého mejetku

Duben Cévní mozkové příhody - rehabilitační
proglematika, možnosti fyzioterapie, fyzioterapeutka 4
ergoterapie
Zákoník práce v praxi ředitel, personální 6

Květen Novela zákona o DPH 2 účetní 6
Pracovní setkání poskytovatelů

ředitel 6
Červen sociálních služeb

Financování sociálních služeb v ČR vedoucí PEÚ, ředitel 6
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Měsíc Název semináře Zaměstnanec Hodiny

Stres a syndrom vyhoření
vedoucí

6
Červen zdravotnického úseku

Základy psychologických disciplín v vedoucí sociálního
8sociálních službách úseku

Srpen
Dávky pro osoby se zdravotním vedoucí sociálního

6postižením úseku
Sociální služby - Řízení, financování a vedoucí sociálního

7organízace soc. služeb úseku
vedoucí
zdravotnického

Říjen
Kongres poskytovatelů sociálních služeb úseku, ředitel,

10vedoucí PEU,
vedoucí sociálního
úseku, účetní

Inventarizace majetku a závazků vedoucí PEÚ, účetní 7

Listopad
Problematika nemocenského, vedoucí PEÚ,

21
důchodového a pracovního práva Ipersonalistka
Odborný pracovní seminář zaměřený na vedoucí

Prosinec optimální využití savých pomůcek pro
zdravotnického úseku

6
inkontinenci

2. Rekvalifikační kurzy

Měsíc Název kurzu Zaměstnanec Hodiny

Říjen
Akreditovaný vzdělávací kurz - program 2 instruktoři 4výtvarných technik
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3. Profesní školení

Měsíc Název školení Zaměstnanec Hodiny

5 údržbářů, 3 PSS, vedoucí
zdravotnického úseku, vedoucí
zdravotnických odděleni, vedoucí

Březen Školení řidičů - referentů
sociálního úseku, vedoucí PEÚ,

4
ředitel, personalista, účetní, 5
instruktorů výchovné činnosti ,
vedoucí stravovacího provozu,
skladnice

Zkouška k samostatné
obsluze plynového 1 údržbář 2
zařízení

25 pracovníků v sociálních službách v

Květen
přímé péči, 5 instruktorů výchovné

Základy před lékařské péče, 8 zdravotních sester, 2
12

první pomoci fyzioterapeuti, vedoucí zdravotnického
úseku, vedoucí zdravotnických
oddělení

Školení obsluhy TNS 5 údržbářů 4

25 pracovníků v sociálních službách v
přímé péči, 5 instruktorů výchovné

Červenec
Péče o zdravotně péče, 8 zdravotních sester, 2

8znevýhodněné osoby fyzioterapeuti, vedoucí zdravotnického
úseku, vedoucí zdravotnických
oddělení

7 uklízeček, 8 zdravotních sester, 24
pracovníků v sociálních službách v
přímé péči, 5 instruktorů výchovné

Hygienické minimum péče, vedoucí sociálního úseku, 4
vedoucí zdravotnických oddělení,
skladník, 6 kuchařů, vedoucí
stravovacího provozu

Listopad
Využití IS Cygnus v vedoucí PEÚ, vedoucí zdravotnického

8
modulu Zaměstnanc úseku, personální

Využití IS Cygnus v vedoucí stravovacího provozu,
modulu Stravovací skladník. 8
provoz

HCCP stravovací provoz
vedoucí stravovacího provozu,

2
skladník, 6 kuchařů
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Měsíc Název školení Zaměstnanec Hodiny

Zaškolení dozorce výtahu 5 údržbářů 2
Prosinec Školení obsluhy NTK a TNS a

Ivydání osvědčení
1 údržbář 2

3.5.4 Průměrná mzda

Průměrná mzda za rok 2012 činila 18888,- Kč

3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Podle § 148 odst. 1 písmo a)

Počet podaných žádostí o informace:

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

o žádostí

Orozhodnutí

Podle § 18 odst. 1 písmo b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

Podle § 18 odst. 1 písmo c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem.

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Podle § 18 odst. 1 písmo d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Podle § 18 odst. 1 písmo e)

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení:

Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

Podle § 18 odst. 1 písmo f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Nebyly poskytnuty žádné další informace.
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3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek

Stav k 31.12.2012

Nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě
vtom:

a) pozemky

b) stavby

c) oprávky ke stavbám

d) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

59569677,39 Kč

685275,40 Kč

17 769 630,30 Kč

- 9 039 206,00 Kč

32 075 565,69 Kč

Majetek nezahrnutý do nemovitého majetku

v celkové účetní hodnotě

vtom:

a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek

b) oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

c) samostatné movité věci a soubory movitých věcí

d) drobný dlouhodobý hmotný majetek

e) oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

f) umělecká díla a předměty

g) zásoby

h) finanční majetek

i) pohledávky

v tom: odběratelé

poskytnuté zálohy

jiné pohledávky

j) přechodné účty aktivní

13147326,12 Kč

169 186,55 Kč

- 169 186,55 Kč

13721 049,52 Kč

12 639 706,05 Kč

- 21 506221,64 Kč

943 300,00 Kč

1 368 878,34 Kč

5 738 684,33 Kč

175300,00 Kč

161 800,00 Kč

8600,00 Kč

4900,00 Kč

66629,52 Kč

Celková účetní hodnota svěřeného majetku 72 717 003,51 Kč

V Liblíně dne 11. března 2013
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