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RGANIZACE

ZPRAVA o CINNOSTI ORGANIZACE ZA RoK 20t5

uživatelé služeb
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková orgatizace, je pobytovým
zaíízenim sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: Domov pro seniory a Domov
se zvláštním režimem. S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování
sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Každému klientovi
poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb.

Domov pro seniory: 59lůžek

Poěet evidovaných žádostí celkem
Žádostízaevidovan é v r. 2015

Počet přijďých klientů
Počet zemřelých klientů

Počet ukončených smluv
Počet klientů k3I.12.2015 :56
Věková struktura klientů: do 75

76_85
86_95
nad 95

Pruměrný věk klientů je 81,3 let.

Příspěveknapéči: 1. st.: 2
2. st.: 4
3. st. :28
4. st.:20

Bez příspěvku : 2

Skladba pokojů:

170
78

Odešli (pobyt na zkoušku + přechod do služby DZR) 10

39
30

0

let: t2
let:24
let: 19

let: 1

6x jednolužkoqý se samost. koupelnou
1 8x jednolužkový se spol. koupelnou
1 x jednolužkový bez koupelny
13x dvoulužkový se samost. koupelnou
2x dvoulůžkový se spol. koupelnou
2x dvoulůžkový bez koupelny



Domov se zvláštním režimem: 36lůžek

Počet evidovanýchžádosti 58
Žádostizaevidovanévr.2015 57

Počet přijatých klientů 20
Počet zemřelých klientů 15

Odešli - přechod do jiné služby 4

Počet ukončených smluv 0

Počet klientů k3I.12.20I5 :35

Věková struktura klientů: do 75let: 6
76-85let:13
86-95 let:16
Nad 95 let : 0

Pruměmý věk klientů je 84,6 let.

Příspěveknapéči: 1. st.: 0
2.st.:0
3. st.: 15

4. st.: 20

Skladba pokojů:
1x jednolužkorný se spol. koupelnou
5x j ednolužkový bez koupelny
5x dvoulůžkový se samost. koupelnou
7x dvoulůžkový se spol. koupelnou
3x dvoulůžk ový bez koupelny

společenské wžití (platí pro obě službv)

pravidelné akce:

o I - 2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení, v roce
2015 opakovaně živáhudba hrazenáze spoírzorských darů)

o lx týdně předčítání zkníh,každý týden zpívéní u klavíru
o lx týdně poslech hudby, sledování filmů pro pamětníky
o úěast na akci pořádané Statutárním městem Jablonec n. N. - Týden senioru - výstava

s prezentací vlastních výrobků, Den otevřených dveří, Pečovatelka roku, akce při
příležitosti MDŽ, Svátku matek

o koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou
o lx měsíčně canisterapie - skupinová i individuální
o setkávání s pracovníky Církve bratrské při příležitosti Velikonoc, svátku zesnulých a

Vánoc
o každý týden bohoslužba
o každý týden rukodělné pracovní činnosti
o v rámci spolupráce s MŠ v Tiché ul. v Jablonci nad Nisou - velikonoční a vánoční

dílny společné pro děti a klienty



V roce 2015 jsme uskutečnili jarní a podzimní lekce tanečních terapií, díky finanČní podpoře

Statutárního města Jablonec nad Nisou, pro klienty se sníženou mobilitou a klientY

s Alzheimerovou chorobou.

Nepravidelné akce:

Vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ, vystoupení Pěveckého sboru Huntířov,

altsteno pěveckého sboru Rolnička a Korálek při ZŠ Liberecká ul., adventní koncert

Rychnovského tria, úěast v divadle _ koncert proti násilí na seniorech,

rrystoupení amatérského divadelního spolku zLučan- Monology, vystoupení pěveckého

sboru lzerina, Duháčci.
Výlet na Velikonoční a Vánoční trhy v Jablonci fl. N., grilovaní masa a buřtů.

úěast v celorepublikové akci Česko zpivákoledy, autorské čtení knížek Jindry

Kratschmaroué, korr".rt Duo Ruggieri, promítání přírodních snímkŮ, vystoupení mládeŽe

z Církve adventistů sedmého dne, vystoup eni žáktt Základni školy Antonína BratrŠovského,

využitíkulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla HaŠlera,

koncert véůné hudby - Smyčcová harmonie aj.).

Výlety klientů do okolí - Sychrov, Malá Skála, Hamštejn, Josefodolská přehrada, FrýdŠtejn,

Pěnčín.
účast na výstavě ručních prací v Eurocentru, seniorestrádě ve Vratislavicích.
Peěení domácího pečiva, vánočního cukroví.
pořádání výstav výtvarných prací žaků ZUŠ Jablonec nad Nisou ažák.ůZŠ Liberecká,

qýstava oaiazUl Simoný Karlovcové, výstava foto grafi í Veroniky Š laj sové,

béseda s příslušníky Policie ČR rámci prevence kriminality - Bezpečnost seniorŮ-

účast na Veletrhu poskýovatelů sociálních služeb v Liberci, od jara 2015 do Podzimu
pravidelné Olympiády klientů s účastní zaměstnanců.
V rámci navázéŇ spolupráce se střední zdravotni školou v Utahu - stéž studentŮ + sPoleČné

posezení s klienty, účast studentů na taneční terapii, workshop a spoleČná práce na Pozemku
domova.

prezentace zaíízeníz

o RTM TV _ příležitostné reportáĚe, informace na webu Naše Jablonecko, Jablonecký

měsíěník
o webové stránky otganizace - pravidelnáaktualízace
o kďždý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcad|o - tiŠtěná forma i web

V roce 2015 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních služeb - v jeho rámci:

. den otevřených dveří
o prezentace našeho zaíízenív Centru sociálních služeb

podíl klientů na chodu zaíízení(možnost vy,jádřit se, získat informace, hodnotit, přinést

návrhy aj.) - minimálně:
o stravovací komise - lx měsíčně
o schůze všech klientů - lx ročně * možnost kdykoliv kontaktovat

pracovníky zaíízení
o schránky důvěry nakaždémoddělení - možno využitpro podněty, připomínky či

stížnosti



Stížnosti v r. 2015:
Podána a vyřešena 1 stížnost rodinného příslušníka jednoho z klientů zařízení.

Dobrovolníci:
Y zařízertt pracovalo k3I.I2.20l5 jedenáct dobrovolníků, z toho všichni majíuzavíenou se
zařízením Dohodu o dobrovolnické činnosti.

Aktivity dobrovolníků:
- vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítaní z knih)
- setkávání při příležitosti Vánoc, Velikonoc, Památky zesnulých
- canisterapie
- šachy, karty
- doprovodyklientů
- zajištění asistence při tanečních terapiích a výletech

Dvakrát ročně pořádáme setkaní dobrovolníků s vedením zařízeru - příležitost poděkovat za
dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků.
V roce 2015 se podařilo znovu získat finanční příspěvek od Statutárního města Jablonec nad
Nisou navzděIávání dobrovolníků a supervizi.

Vroce 2015 obdrželo zaíízení Čestné uznání zavytváíení výjimečného prostředí pro
dobrovolnickou pomoc, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každó chvíli.

Od srpna 2015 v zařízení pracuje tým 5 aktivizačních pracovníků, kteří mají za úkol vést
cílenou a pravidelnou aktivizaci klientů.

1. AnalÝza tvorbv vÝnosů; zhodnocení vÝvoie ve srovnání s předchozím rokem

TABULKAvÝ}rosŮ:
účet dle ryhl.

Ukazatel
skutečnost

20l4
v tis. Kč

skutečno§t
2015

v tis. Kč

porovnáni
20t512014

č. 505 ě. 410

\.íNosY CELKEM _ účtová třída 6 31 789 32167 l01o/o

60 22039 2l,971 l00.Á

60l l"inosv z prodeie vlastnich výrobků
602 vÝnosv z orodeie služeb 22039 21 97l I00%

603 vYnosY z Díonalmu
604 v,ínosv z orodaného zboži
609 iiné v,hrosv z vlastních v,íkonů

64 276 318 ll5o/o

641 smluvní pokutv a úrokv z orodleni
642 iiné nokutv a nenále

643 v,ýnosv z odeosanÝch oohledávek

644 vÝnosv z prodeie materiálu l l00%
645 v,ínosv z orodeie dlouhodobého nehmotného maietku

646 výnosy z prodeie dlouhodobého hmotného maietku

647 v,inosv z orodeie oozemků

648 čerpani fondů 64 40 63%

649 ostatni vÝnosv z činnosti 211 277 13l%

66

662 úroky
663 kurzové ziskv
664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou

669 ostatrrí fi nančni v,ínosv



67 9 474 9 878 í04o/o

6,72 ví,nosv z nároků na Díostředkv SR 5 5ól 5 562 I00%

672 vÝnosv z nároků na Drosťedkv íozDočtů usc 3 898 4 316 I|0Yo

672 VÝnosv z naroků na prostředkv rozpočtů Masistrátu Jablonce n, N. 15 0 6Yo

674 vÝnosv z ostatních naroků

HosoodářskÝ vÝsledek Do zdanění 0 0

Komentář k výnosům:

Nejvýznamnější položkou byly tržby zprodeje služeb ve qýši 2I.97l tis. Kč 70% celkorných
qinosů z činnosti. Dále qýnosy z dotace MPSV 5.562 tis. Kč 18% celkových výnosů
orgaíIizace a příspěvky zíizovatele 4.316 tis. Kč l4oÁ celkových výnosů organizace včetně
příspěvku na odpisy.
Ostatní výnosy vzrostly navýšením získaného bonusu za odběr inkontinentních pomůcek od
firmy HARTANN-RICO a.s.. Z tohoto bonusu byl hrazen odebraný zdravotni materiál.

2. Rozbor čerpání rozhoduiících položek nákladů

TABULKA NÁxr,,ADŮ:

komentář k nakladům:
Nejvýzriamnější nákladovou položkou byly osobní náklady 67Yo, náklady na pořízení
materiálu 13%o anáklady na energie II%o a celkových nákladŮ oíganizace. 

.

Navýšením platových tarifrr u zaměstnanců v sociálních službách se změnily mzdové náklady.
Příčinou značného nárustu ostatních nákladů je zménapojistných smluv podle nového OZ.
K velké úspoře došlo u služeb, neboť se v}razně ušetřilo na opravách nemovitého a movitého
majetku. V roce 2015 se zakoupily 2 prumyslové pračky, neboť staré byly již značné
poruchové a nákladné na opravu a některé opravy zvládla organizace svépomocí (oprava
podlah v garáňi, vyspravení lepenky na protékajících místech střechy odd. C, výměna svítidel
...)

účet dle vyhl.
ukazatel

skutečnost
20l4

v tis. Kč

skutečno§t
2015

v tis. Kč

porovnánl
201512014

č.505 č.410

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 31 789 32 167 l0|oÁ

50 Spotřebované nákupy 7 541 7 600 l00Yo
501 501 sooďeba materiálu 3 973 4 l1l I03%
502 502 sooťeba enersie íteolo. voda_ olvn. el.enersie) 3 568 3 489 98%
503 503 spotřeba iiných neskladovatelných dodávek
504 504 prodané zboží

51 Službv 2226 l 421 64o/o

52 osobní nákladv 20 118 21 5|6 l07oÁ
521 52l mzdové nákladv 14 889 l5 902 0,1%

524 524 zákonné sociální poiištění (zdravotni.sociáni) 5 021 5 388 07%
525 525 ostatní sociální ooiištění 60 67 lLoÁ
527 527 zákonné sociální nákladv l48 159 07Yo

528 528 iiné sociální náklady

53 Daně a poplatkv 3 2 660Á

54 ostatní nákladv 62 l28 206"Á

55 odnisv. orodanÝ maietek rezerw a ooravné ooložkv 1 839 1 494 8IoÁ

5ó F'inanční nákladv 0 0

544 562 úrokv

545 563 kurzové árátv
x 564 nákladv z ořecenění reánou hodnotou

x 569 ostatní fi nanční nákladv 0 0

59 Daň z příimů 0 0



Materiál pořizený v roce 2015:
o potraviny
o zdravotní materiál
o textil, ložní prádlo, inkontinenční podložky
o ochranné pracovní pomůcky
o kancelářské potřeby
. knihy, odborný tisk
o drobný evidovaný majetek
o nádobí, příbory
o čistící, prací prostředky a dezinfekce
o pohonné hmoty (2 auta)
o ostatní (žárovky, náhradní díly, tonery...)
o tonery do tiskáren a kopírky

3. plnění soustaw ukazatelů k rozpočtu organizace

2787,-Kč
228tis. Kč j hrazený z bonusů
359 tis. Kč
33 tis. Kč
36 tis. Kč
8 tis. Kč
22tís.Kč
80 tis. Kč
332 tis. Kč
29 tis Kč
156 tis Kč
41 tis Kě

závazné ukázát€le
Schválený
rozpočet

2015 v Kč

skutečnost k
31.12.20l5 v

Kč

porovnáni
Skut/SR

l neinvestiění přisoěvek na odoisv dlouhodobého maietku kraie 837 070.00 834 388.22 l00%

2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 42l7 500.00 3 481 780,88 83%

3 investiční dolace z rozpoětu kraie 0,00 0,00

4 limit prostředků na platy / podíl mimotariftich složek olatu l5 910 000_00 l5 902 395,85 |00%

5 použití prostředlďr rezervniho fondu l44 749 37 461,00 26%

6 použiti prostředků invest. fondu na opraw a údžbu nemovitého maietku kraie 0 0,_

7 použití prostředků fondu odměn l0 000.00 2 396.00 24%

8 limit l"idaiů na nohoštěni ó 000.00 5 570"00 93%

9 počet zaměstnanců organizace 72 12 I00%

10 v.is|edek hosnodařen í orpanizace 0- 0._

Komentář k záv azným ukazatelům :
V roce 2015 nedošlo k překročenížádného závazného ukazatele.

4. zhodnocení čerpání účelovÝch příspěvků a dotací. návratnÝch finančních rrýpomocí a
ieiich wpořádání

Ukazatel
Schválený

rozpočet Kč
2015

Rozpočet
po

změnách

Poskytnuto
k

31.12.2015

Použito
k

31.12.2015

Vratka

A 1 a 3 4 5
1. Neinvestiční příspěvek od
zřizovatele celkem

5 054 570,00 5 054 570,00 5 054 570,00 4 316 ló9,10 7J8 400,90

v tomi
- příspěvek na Drovoz 4 217 500,00 4 217 500,00 42l7 500,00 3 48l 780,88 735 719,12

- příspěvek na odpisy 837 070,00 837 070,00 837 070,00 834 388,22 2 68I,78

2. Příspěvky na investice od zřizovatele
celkem

0 0 0 0 0

v tom:

A) celkem 1.+2. 5 054 570,00 5 054 570,00 5 054 570,00 4 J16 169,10 738 400.90

3. Příspěvky/dotace od jiných
noskvtovatelů

5 488 000,00 5 562 000,00 5 562 000,00 5 562 000,00 0,00



- MPSV 5 488 000,00 5 562 000,00 5 562 000,00 5 562 000,00 0,00

4. Příspěvky/dotace od jiných
poskvtovatelů na investice celkem

0 0 0 0 0

- dle jednotlivých poslrytovatelů

- dle jednotlivých tiťulů

B) celkem 3.+4. 5 488 000,00 5 562 000,00 5 562 000,00 5 562 000.00 0,00

5. Dotace ISPROFIN investični
celkem

0 0 0 0 0

- dle iednotli\.ých titulů
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční
celkem

0 0 0 0 0

- dle iednotliyých titulů
C) celkem 5.+6. 0 0 0 0 0

D) CELKEM A)+B)+c) 1 542 570,00 10 616 570,00 10 616 570,00 9 878 169,10 738 400,90

komentář k tabulce:
Nedočerpaný příspěvek na provoz a na odpisy byl vrácen na účet Libereckého kraje dle
Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmuě. OLPl75l2015 dne 2.2.216.

5. vvhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtovÝch zdroiů v kč

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,1

Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

6. vvhodnocení dodržování maietkovÝch práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a
pokyny zíizovate|e.

7. vÝsledky inventarizace a wnořádání případnÝch inventarizačních rozdílů

Termín provedení inv entarízace : I 6 . 12.20 I 6 - 3 1 . 12.20 I 6

Doplňková činnost - typy činností:
Náklady

2015
Výnosy

2015
Hospodářský

vÝsledek
Pronáiem 6.478,00 26.158,00 l9.680,00

Hostinská činnost 1 l8,00 I20,00 2,00

Celkem doplňková činnost 2015 6.596,00 26.2,18,00 19.682,00

č.
řádku Název majetku sú [nventura

F/D

stav svěřeného
majetku dle

zřizovací listiny
vKč

Skutečný stav v
Kč

účetní stav v
Kč Rozdíl v Kč

l stavby 021 I 57.990.722,0( 57.990.722,0( 57.990.722,0( 0,00

2 pozemky 03l D l 1,0( l 1,0( l1,0( 0,00



J DHM 022 F 6.745.842,0( 6.745.842,0( 0,00

4 DDHN 028 F l l,981.64ó,0( 1 1.981.646,0( 0,00

5 DDHN 018 F 2l8.4l4,0( 218,4|4,0( 0,00

6 umělecká díla 032 F 44.245,0l 44.245,0( 44,245,0( 0.00

Nebyly zj ištěny žádné inventarizačni rozdily,

8. přehled o stavech peněžních fondů oreanizace a finančních prostředků

Stav k 31.I2.20I5

Komentář k tabulce:
Fond reprodukce majetku, investiční fond vykazuje zůstatek 1.080.179,65Kč. Odvod
z investičního fondu k31.I2.20l5 byl ve výši nařízeného odvodu z investičního fondu
v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskýování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLPl75l20I5 schválené Radou Libereckého kraje usnesením č.
25l 15lRK dne 1 3, 1.20l 5.

P ořízertý dlouhodobý maj etek:

FOND REPRODUKCE MAJETKU
(investiční fond) - účet 416

Rozpočet
20l5

v tis. Kč

skutečnost
2015
tis. Kč

%o plnění Finanční
krytí fondu

v tis. Kč

Stav investičního fondu k 1.1.2015 1.049 L049 1.049

příděl z rezervního fondu orsanrzace 0 0

Příděl z odpisů dlouhodobého maietku 83,| 835

l nvestičn í dotace z r ozoočtu ňizov ate|e 0 0

Investiční dotace 0 0

ostatní investiční zdroie 0 0

ZDROJE FONDU CELKEM 1.886 1.884 t00

opraw a iďržba neinvestiční oovahv 0 0

Rekonstrukce a modernizace 0 0
p ořizeni dlouhodobého mai etku 485 394

ostatní ooužiíí 0 0

odvod do roznočtu kraie 4l0 4l0
POUZITI FONDU CELKEM 895 804 90

ZUSTATEK INVESTICNIHO F,ONDU 99l 1.080 l10 1.080

REZERVNÍ FoND - účet 413,414
Rozpočet

2015
v tis. Kč

skutečnost
20l5

v tis. Kč

7o plnění Finanční
krytí fondu

v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.20l5 564 564 564

Příděl z hospodářského výsledku ll l1

ostatní zdroie fondu 50 35

ZDROJE F,ONDU CELKEM 625 610 98

použití fondu do investičního fondu 0 0

Použití fondu na provozní náklady 0 0

ostatní použití fondu I44 37

POUZITI FONDU CELKEM l44 37 26

ZUSTATEK REZERVNIHO FONDU 480 573 1l9 573



komentář k tabulce:
Rezervní fond vykazuje zůstatek572.891,62Kč. Usnesením č. 784l15/RK byl schválen návrh
na přidělení zlepšeného výsledku hospodaření zarck2Ot4 do rezervního fondu organizace,

, ve výši10.489,40Kč.
Přijaté finanční dary do rezervního fondu v roce 2015:

FoND ODMňN - účet 411
Rozpočet

2015
v tis. Kč

skutečnost
2015

v tis. Kč

7o plnění Finanční
krytí fondu

v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.20l l 50 50 50

příděl z hosoodářského v,ísledku 10 l0

ZDROJE FONDU CELKEM 60 60 100

použití fondu na mzdové náklady t0 2

POUZITI FONDU CELKEM 10 ) 20

ZUSTATEK FONDU ODMEN 50 58 116 58

komentář k tabulce:

Tvorba aéerpání fondu odměnjsou v souladu s rozhodnutimzřizovatele:

komentář k tabulce:
Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb základnim přídělem ve qýši 1% z celkového
ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů.
Z fondu se přispělo na závodni stravování a byly poskytnuty dary zaměstnancům za životní a
pracovní jubilea v souladu s platnou vyhláškou 11412002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

9. stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

komentář k tabulce:
K3I.12.2015 nebyly žádné pohledávky azávazky po lhůtě splatnosti.
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FOND KULTURNÍCH A SOCIÁI,NÍCH
PoTŘEB _účet 412

Rozpočet
2015

v tis. Kč

skutečnost
2015

v tis.'Kč

oÁ

plnění
F'inanční

krytí fondu
v tis. Kč

Stav FKSP k 1.1.20l5 l50 l50 l50
příděl do Fksp I46 159
ZDROJE F,ONDU CELKEM 296 309 l04

POUZITI F,ONDU CELKEM 153 l27 83

ZUSTATEKFKSP l43 182 727 182

POHLEDAVKY v tis.Kč ZAvAZKY v tis. Kč
po lhůtě splatnosti do 30 dní po lhůtě splatrrosti do 30 dní
Po lhůtě splatrrosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 3l do 90 dní
Po lhůtě splatrrosti od 91 do l80 dní Po lhůtě splatrrosti od 9l do l80 dní
Po lhůtě splatnosti od 18l do 365 dní Po lhůtě splatnosti od l8l do 365 dní
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více
CELKEM POHLEDAVKY PO
LHŮTň SPLATNOSTI

CELKEM ZAYAZKY PO LHUTE
SPLATNOSTI



10. vÝsledkv vnitřní a vněiší kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihv
organizace

V roce 2015 byly provedeny následující kontroly:

Pruběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných
účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci čtvrtletních závérek.
Namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, dochéaky a
využiti pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů, pracovních postupů atd.

Prověrka účetní závěrky a ověření čerpání dotace MPSV nezávislým auditorem.
Bez zj ištění nedostatků.
Kontrola hospodaření příspěvkové orgartizace zarok2}I4 arok 2015 do data
zahájerukontroly. KÚ LK, odbor kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
B ez nápr av ných op atření.
Kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 25812000 Sb. O ochraně
veřejného zdraví a zméné některých souvisejících zákonů, v platném znéní,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 17812002, kterym se stanoví obecné
zásaďy a požadavky potravinového práva, zŤizuje se Evropský úřad pro bezpečnost
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady ě. 85212004 o hygieně potravin a dále plnění povinností
stanovených v zákoně č. 1rcll997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o
změně a doplnění někteých souvisejících zákonů, a v zákoně ě. 37912005 Sb.
V platném znéní a dále plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 116912011. KHS LK. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky . Bez nápravných opatření.
Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních
služeb. KU LK, odbor sociálních věcí. Kontrolou předepsany 3 opatření
k odstranění nedostatků, splněno.
Tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požárni
ochraně. HZS LK. Nastavena 2 opatření k odstranění nedostatků, splněno.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného vÝsledku hospodaření v roce 2015

Rada Libereckého kraje dne 3 . 5 . 2016 usnesením č. 7 62lI6lLK vzala na vědomí v}sledky
hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a schválila rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015.

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Ukazatel

vKč

Stav
k 1.1. 2015

Stav
k31.12.2015

Příděl
zlepšeného
výsledku

hospodaření
roku 2015 v Kč

Stav
po příděIu

(sl. 2 + sl.3)

1 1 3 4

Rezervní fond 574.952.62 572.891.62 9.682.00 582.5,73.62

Fond reprodukce maietku 1.049.014,65 1.080.179.65 0,00 1.080.179.65

Fond odměn 60.399.00 58.003,00 l0.000.00 68.003.00

Fond kulturních a sociálních ootřeb I49.736,0l I81.626.15 0,00 l81.626.15

Celkem 1.834.102,28 1.892.700.42 19.ó82.00 1.9l2.382.42
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12. Návrh na wpořádání ztráty '

Hospodaření v roce 20t5,beze ňráty.

13. Mzdový rrývoi a stav zaměstnanosti

Jablonci nadNisou dne: 4. 5. 2016

Zpracovaly: PhDr. Jaroslava Fojtíková
Ing.Hana Janatková
Bc. Sarka Petříčková

skutečnost
2014 v Kč

Plán
2015 v Kč

skutečnost
2015 v Kě

Limit orosťedků na platv včetně ooN l4.E89.046,35 l5.9l0.000-00 15.902.395,85
přeoočtenÝ Dočet zaměstnanců 69.23 69.23 69.23
Fvzicloí oočet zaměstnanců 72 72 72
průměrný plat 18.028 l8.920 l8.971
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