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Základní údaje o organizaci
Název: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Villaniho 2130, 256 01 Benešov
IČO: 712 29 116
Právní forma:
příspěvková organizace
Statutární orgán:
Jaroslav Duras, ředitel
Zřizovatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl Pr, vložka 965
Příspěvková organizace Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, byla zřízena
k 1. 1. 2007 usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 51-15/2006/ZK ze dne 18. 12. 2006.
Kontakty:
webové stránky:
tel. číslo:
e-mail:

www.dd-benesov.cz
317 728 388
info@dd-benesov.cz

Jaroslav Duras, ředitel
tel. číslo:
737 215 632
e-mail:
reditel@dd-benesov.cz
Ing. Blanka Suchá, ekonomka, zástupkyně ředitele
tel. číslo:
734 832 505
e-mail:
ekonom@dd-benesov.cz
Alena Fraňková, vedoucí sestra
tel. číslo:
731 615 637
e-mail:
vrchnisestra@dd-benesov.cz
Bc. Ilona Šíchová, vedoucí sociální pracovnice
tel. číslo:
733 633 845
e-mail:
sichova@dd-benesov.cz
Petra Feuersteinová, sociální pracovnice
tel. číslo:
734 445 746
e-mail:
feuersteinova@dd-benesov.cz
Bc. Kristýna Kubásková, sociální pracovnice
tel. číslo:
734 731 034
e-mail:
kubaskova@dd-benesov.cz
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení návštěvníci našich webových stránek,
rok 2014 uplynul a je čas vám předložit výroční zprávu o našich úspěších, zkušenostech i problémech.
Tento rok přinesl určitou naději, posléze podloženou i určitými konkrétními kroky, a to především ze
strany MPSV a zřizovatele na stabilizaci dotací a zastavení poklesu z minulých let (pro zajímavost: mezi
lety 2008-2013 doznal příspěvek státu na provoz, alespoň v našem případě pokles o téměř 5 mil. Kč).
Dál už nebylo možné přijít s řešením a návrhy na další výrazné úspory ve výdajích. I dle vyjádření
auditora – „ Není kam ustoupit, snad jen za cenu propuštění odborného personálu, omezení topení
v zimních měsících či omezení provozu v kuchyni.“. Pochopitelně ani jedno není možné. Nebudu vás
napínat, vše dopadlo k 31. 12. snad dobře, ale kraj musel alespoň větší část poklesu dorovnat. Uvidíme,
jak bude vypadat výchozí situace ČR a našeho zřizovatele v roce 2015. Připravuje se změna v dotačním
řízení – o výši bude rozhodovat Středočeský kraj podle daných zásad.
Nástupem nových kolegyň na nové funkce vedoucí sestra a účetní by se měly tyto oblasti výrazně změnit
k lepšímu či novému. Jak se ukázalo, naše představy se naplnily jen u nové účetní. S novou vedoucí
sestrou jsme se museli po několika měsících rozloučit a pověřit touto funkcí naší kolegyni
s dlouholetými zkušenostmi a především zcela odlišným přístupem nejen ke klientům, ale i podřízeným.
Zlepšení nastalo i změnou dodavatele léků, zdravotnického materiálu a pomůcek. Pokračovala i naše
spolupráce s ÚP na získání nových pracovnic v sociálních službách. Pozitivní organizační změnou bylo
rozdělení našich klientů mezi dvě sociální pracovnice, což umožnilo lepší komunikaci a styk s našimi
klienty. Další kvalitativní změnou a zlepšením bylo pověření 3 pracovnic v sociálních službách
takzvanou aktivizací, což přineslo výrazné oživení naší nabídky klientům.
Velkým a značně stresujícím problémem tohoto roku se ukázala nejdříve podezření, která se ovšem
časem bohužel změnila v jistotu, že dochází ke ztrátám tu menších tu větších finančních obnosů našim
klientům. V úzké spolupráci všech, včetně příbuzných klientů a v neposlední řadě také orgánů Policie
ČR, byli nakonec pachatelé dopadeni a bylo vůči nim postupováno nekompromisně dle zákoníku práce.
V prvním čtvrtletí roku 2014 jsme vybavili domov seniorů novým a přehledným informačním
systémem. A po více než roce se nám podařilo pronajmout kavárnu našeho domova seniorů
spolehlivému a vstřícnému nájemci, a to ku prospěchu našich klientů i jejich rodin. Provoz bufetu jsme
museli z organizačních důvodů zredukovat na každotýdenní prodej nápojů, který zabezpečuje našeho
kolegyně.
K 30. 9. 2014 došlo ke zrušení místa bezpečnostního a požárního technika. Tyto důležité oblasti jsou
nadále zajišťovány externími pracovníky.
Největší investiční akcí roku 2014 byla rekonstrukce plynové kotelny. Původní kotle, včetně ohřívání
teplé užitkové vody, byly po patnácti letech nahrazeny, za částku lehce převyšující 1 mil. Kč, novými a
moderními kondenzačními kotli s vysokou účinností. Tato investice by se měla „vrátit“ po určité době
výraznou úsporou na topném médiu. Menší akcí byla nutná výměna jídelního výtahu za cca 90 tis. Kč.
V oblasti společenské byly vyvrcholením roku Sportovní hry na počest 15. výročí založení Domova
seniorů Benešov za účasti 6 družstev z okolních domovů seniorů a významných hostů z vedení
Středočeského kraje. Poděkování patří všem účastníkům, ale i pořadatelům a sponzorům, kteří pomohli
tuto akci uskutečnit.
Není možné zde vypočítávat všechny akce, které byly v průběhu tohoto roku uskutečněny. Zmíním jen
účast na obou výstavách na Krajském úřadě, besedu s představiteli města, promítání v rámci festivalu
Jeden svět, tradiční vystoupení legendy českého popu pana Richarda Adama nebo návštěvu 30 dánských
studentů a návštěvu hejtmana Středočeského kraje. Ve spolupráci s Rytmem Benešov jsme po 3 měsíce
umožnili jednomu z jejich klientů tzv. místo na zkoušku, a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.
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Velkou pomocí v oblasti vzdělávání našich zaměstnanců byla naše účast ve společném projektu DS
Červený mlýn Všestudy, DS Pod Kavčí skálou Říčany a pečovatelské služby Mladá Boleslav,
financovaný z prostředků EU, který nám zabezpečí povinné školení až do května 2015. V měsíci
listopadu jsme byli jedním z vybraných 30 poskytovatelů sociálních služeb, u nichž proběhl audit
kvality. Doporučení z tohoto auditu byla zapracována do několika opatření, která jsou postupně
realizována.
V tomto úvodním slově pochopitelně nelze vyjmenovat vše, čím žil Domov seniorů Benešov
v uplynulém roce. Co je z mého pohledu zcela zásadní a nutné, to je poděkování všem mým
spolupracovníkům, ekonomce, vedoucí sestře a jejím děvčatům, vedoucí sociální pracovnici a jejímu
týmu, účetním, děvčatům v kuchyni i v prádelně a údržbářům za jejich poctivou, nelehkou a stále ještě
ne dost dobře placenou práci. Poděkování patří i zřizovateli a Městu Benešov. Na shledanou v roce
příštím.
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Charakteristika činnosti
Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování sociálních služeb.
Služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší
možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně
omezujícím prostředí.
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, v platném znění, a registrace vydané Krajským úřadem Středočeského
kraje tyto služby:
1. domovy pro seniory,
2. odlehčovací služby.
Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:
Forma poskytování:

domovy pro seniory
1. 1. 2007
2120360
pobytová

Cílová skupina:
 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením
 senioři
Věková struktura cílové skupiny:
 od 55 let věku
Posláním služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti a zajištění
plnohodnotného života v seniorském věku. Služba je časově neomezena.
Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti klientů
a obnovení nebo alespoň zachování původního životního stylu.
Služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto základní
činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Druh služby:
Poskytována od:
Identifikátor:
Forma poskytování:

odlehčovací služby
1. 6. 2008
2383022
pobytová

Cílová skupina:
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osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Věková struktura cílové skupiny:
 dospělí (27 – 64 let)
 mladší senioři (65 – 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
Posláním služby je zajištění sociálních a ošetřovatelských služeb v době, kdy péči a podporu nemůže
osobě poskytnout jemu blízká osoba, která tuto péči soustavně běžně poskytuje. Služba je poskytována
nejdéle po dobu 3 měsíců.
Cílem poskytovaných služeb je umožnit fyzickým osobám, které pečují o blízkého člověka, odpočinout
si a po tuto dobu poskytnout klientům odlehčovací služby podporu soběstačnosti.
Služba dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, obsahuje tyto základní
činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Personální zajištění sociálních služeb
Organizační struktura
ředitel



ekonomka, zástupkyně ředitele
přímá péče

ošetřovatelský úsek

vedoucí sestra
všeobecné sestry
pracovnice v sociálních službách
uklízečky




úsek sociální práce a péče

vedoucí sociální pracovnice
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách – aktivizační pracovnice

nepřímá péče

ekonomický úsek

ekonomka
účetní, referent majetkové správy
účetní, zásobovačka

stravovací úsek

vedoucí kuchařka
kuchařky
pomocné síly v kuchyni

prádelna

vedoucí pradlena
pradleny

údržba

úklid
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Zaměstnanci Domova seniorů Benešov, p. s. s.

pracovní zařazení
provozní zaměstnanci - údržbáři,
pradleny, kuchařky, pomocné síly v
kuchyni, skladnice, uklízečky
přímá obslužná péče - pracovnice v
sociálních službách
sociální pracovnice
zdravotnický personál - všeobecné
sestry
THP - ředitel, ekonomka, účetní,
zásobovačka, asistentka pro projekt
vzdělávání
celkem

průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

mzdové náklady v tis. Kč

17,00

3 377,02

20,00

3 707,36

3,00

962,39

9,00

2 869,66

4,00

1 998,97

53,00

12 915,40

Zaměstnanci Domova seniorů Benešov jsou rozděleni do těchto úseků:
1. zdravotní (všeobecné sestry, pracovnice v sociálních službách) - zaměstnanci tohoto
úseku poskytují komplexní ošetřovatelskou a přímou obslužnou péči o klienty vč.
rehabilitace. Vedou předepsanou dokumentaci, zaznamenávají provedené úkony péče o
klienty pomocí čteček čárových kódů. Zajišťují bezpečnost klientů, vedou je ke
zdravému způsobu života, podílí se na vyplňování volného času klientů. Doprovázejí,
přenášejí a převážejí nemocné a nepohyblivé klienty, u ležících a špatně pohyblivých
klientů provádějí obsluhu při tělesných potřebách. Poskytují klientům první pomoc dle
svých odborných znalostí. Provádějí jednoduché rehabilitační výkony, polohování,
dechová cvičení, péči o udržení a obnovení soběstačnosti. Zajišťují dezinfekci a uložení
nástrojů, pomůcek a zdravotnického materiálu. Provádějí komplexní hygienickou péči
u ležících klientů a dbají na dodržování čistoty. Provádějí mytí a dezinfekci lůžek,
nočních stolků, jídelních stolů a zdravotních pomůcek. Podávají stravu ležícím
klientům, odpovídají za dodržení diet, za hygienickou manipulaci s jídlem a za kulturu
stolování. Sbírají, myjí a dle potřeby dezinfikují nádobí a uklízejí kuchyňky, Provádějí
manipulaci s čistým a špinavým prádlem, zajišťují shoz špinavého prádla do prádelny.
Pomáhají při stlaní lůžek a při výměně inkontinentních pomůcek. Provádějí práce
spojené s přijetím, přemístěním, propuštěním a úmrtím klienta. Pečují o umírajícího
klienta do posledních chvil jeho života, provádějí základní úpravu těla zemřelého,
zajišťují přemístění těla do márnice.
2. sociální (sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách – aktivizační
pracovnice) – zaměstnanci tohoto úseku zabezpečují přijímání a propouštění klientů,
vedou osobní spisy klientů, zabezpečují úschovu a vedení evidence svěřených
prostředků. Zajišťují výplatu zůstatků důchodů klientům, nákupy pro klienty, jednají
s rodinami a úřady. Přihlašují a odhlašují klienty na ČSSZ a Úřad práce. Organizují a
zajišťují společenské a kulturní akce pro klienty.
3. stravovací (kuchařky, pomocné síly) - zaměstnanci tohoto úseku zabezpečují přípravu
stravy normální i dietní pro klienty, pro zaměstnance, ale i pro cizí osoby.
4. prádelna - pradleny zabezpečují praní, sušení, žehlení a opravy oděvů klientů a
pracovních oděvů zaměstnanců.
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5. provozní (údržbáři, uklízečky) – tito zaměstnanci zabezpečují úklid, topení, opravy a
údržbu, řízení služebního vozu.
6. ekonomický (ředitel, ekonomka, účetní / referent majetkové správy, účetní /
zásobovačka) - tito zaměstnanci zabezpečují vedení Domova seniorů Benešov, vedení
personální agendy, zpracování rozpočtu a účetnictví, evidenci faktur, majetku, zásob
kancelářských potřeb, vedení pokladny, evidenci stravování, styk s bankou a další
činnosti.
Sociální práce a péče
V roce 2014 nastala změna v sociálním úseku, který se skládá z vedoucí úseku, dvou sociálních
pracovnic a tří aktivizačních pracovnic, které mají rozdělené klienty dle oddělení.
Cílem je poskytovat klientům a jejich rodinám sociální práci, to znamená především pomoc
klientům s fungováním ve společnosti v jejich nepříznivé sociální situaci především z důvodu
věku či zdravotního postižení. Dalším cílem je udržení či zlepšení pohybových, psychických a
sociálních dovedností klienta, podporovat klienty v zájmových aktivitách a uspokojování
spirituálních potřeb.
Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství, pomáhají s orientací v dávkách sociálního
zabezpečení a jejich vyřizováním. Pomáhají klientům s vyřizováním dokladů, osobních
záležitostí, spravováním finančních depozit. Sociální pracovnice posuzují situaci klientů a na
základě toho s klientem tvoří dohodu o tom, jak bude poskytovaná služba probíhat. Součástí
jejich práce je také spolupráce s rodinami klientů při nástupu, v průběhu služby i poskytnutí
pomoci při úmrtí klienta. Dále spolupracují na individuálním plánování služby společně
s klienty a jejich klíčovými pracovníky.
Mezi pravidelné činnosti patřilo:
- pečení (štrůdlů, koláčů, perníčků aj.),
- reminiscenční terapie,
- canisterapie,
- paměťové hry,
- pohybová cvičení,
- bohoslužby,
- individuální rozhovory s klienty,
- skupinové hraní her,
- promítání filmů,
- práce v dílně a výroba nejrůznějších dekorací i obyčejných věcí pro radost klientů.
I nadále byla v provozu knihovna s počítačem a internetem.
Akce pro klienty pořádané v roce 2014:
- mezigenerační setkávání našich klientů a žáků ze ZŠ Karlov,
- taneční zábavy s kapelou,
- muzikoterapie,
- přednáška o Indii s promítáním fotografií cestovatele Martina Procházky,
- sportovní hry na ošetřovatelském oddělení,
- koncerty a vystoupení pořádané Charitou Benešov,
- vystoupení benešovských mažoretek,
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-

vystoupení žáků Základní umělecké školy Josefa Suka,
oslava mezinárodního dne seniorů,
koncert s Tibetskými mísami,
vánoční vystoupení Střední zdravotnické školy Benešov,
Mikulášská se žáky ze ZŠ Karlov,
účast na sportovních hrách v Olešce,

Domov seniorů Benešov oslavil v roce 2014 15 let od svého otevření a uvedení do provozu.
Toto výročí jsme oslavili dne 23. 10. 2014 společenským dnem pro klienty našeho domova i 4
okolních domovů pro seniory. Součástí dopoledne byly sportovní hry a hudební vystoupení.
Zdravotní péče
Ošetřovatelskou péči poskytovaly všeobecné sestry. Přímou obslužnou péči vykonávaly
pracovnice v sociálních službách.
V ordinaci Domova seniorů je klientům poskytována:
1. zdravotní péče společností MediConsult s. r. o. MUDr. Lucie Kalinové – 2x týdně, a to
v pondělí a ve čtvrtek dopoledne, ordinuje MUDr. Eva Drábková,
2. psychiatrická péče společností Clinterap, s. r. o. – 1x měsíčně, a to poslední středu
v měsíci v odpoledních hodinách, ordinuje MUDr. Lenka Goldová.
Došlo ke změně lékárny a léky předepsané ošetřujícími lékaři byly vyzvedávány v lékárně
Alma Na Bezděkově v Benešově.
Byly provedeny pracovnělékařské prohlídky u pracovníků v přímé péči.
Pracovníci v přímé péči absolvovali tato školení:
- Úvod do problematiky péče o inkontinentního klienta v zařízení sociálních služeb,
- Úvod do komunikačních a psychosociálních kompetencí v sociální práci,
- Týmová spolupráce v organizacích zaměřených na poskytování sociálních služeb,
- Standardy kvality se zaměřením na službu domov pro seniory,
- Podpora aktivizace klientů v kontextu sociálních služeb,
- Pohybové aktivity pro seniory,
- Individuální plánování s nekomunikujícím klientem,
- Kompetence a role klíčového pracovníka v pobytových službách pro osoby se
zdravotním postižením,
- Nouzové a havarijní situace v poskytování sociálních služeb,
- Prevence konfliktů a jejich řešení,
- Úvod do problematiky supervize v sociální práci.
Tržby za poskytnutou péči od zdravotní pojišťovny v roce 2014 činily 2 435 413,91 Kč.
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Hospodaření v roce 2014

Organizace za rok 2014 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 59 901,01 Kč.
Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 (v tis. Kč)
závazný ukazatel
příspěvek na provoz od zřizovatele

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost k
31. 12. 2014

plnění v
%

479,33

530,05

530,04

100,0

dotace od MPSV

4 737,00

4 787,80

4 787,80

100,0

mzdové náklady

12 862,78

12 915,40

12 915,40

100,0

1 386,93

1 399,48

1 399,47

100,0

odpisový plán

Vyhodnocení plnění ostatních ukazatelů rozpočtu na rok 2014 (v tis. Kč)
ostatní ukazatele

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost k
31. 12. 2014

plnění v
%

náklady celkem

26 389,27

27 336,25

27 336,06

100,0

výnosy celkem

26 389,27

27 336,25

27 395,96

100,2

51

51

53

průměrný přepočtený počet zaměstnanců
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Náklady za rok 2014 (v tis. Kč)
číslo účtu

název účtu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost

plnění v %

501

Spotřeba materiálu

3 465,00

3 714,41

3 714,37

100,0

502

Spotřeba energie

2 322,50

2 032,53

2 032,51

100,0

503

Spotřeba jiných neskl. dodávek

432,00

419,32

419,30

100,0

504

Prodané zboží

0,00

15,96

15,96

100,0

511

Opravy a udržování

200,00

374,87

374,86

100,0

512

Cestovné

15,00

6,45

6,44

99,9

518

Ostatní služby

1 045,90

1 037,31

1 037,26

100,0

521

Mzdové náklady

12 862,78

12 915,40

12 915,40

100,0

524

Zákonné sociální pojištění

4 278,16

4 321,17

4 321,17

100,0

525

Jiné sociální pojištění

58,00

57,34

57,34

100,0

527

Zákonné sociální náklady

142,40

153,69

153,69

100,0

538

Jiné daně a poplatky

3,00

2,28

2,28

100,0

542

Jiné pokuty a penále

0,00

2,72

2,71

99,7

549

Ostatní náklady z činnosti

62,60

80,16

80,16

100,0

551

Odpisy dlouhodobého majetku

1 386,93

1 399,48

1 399,47

100,0

558

Náklady z drobného DM

115,00

644,54

644,51

100,0

591

Daň z příjmů

0,00

158,62

158,62

100,0

26 389,27

27 336,25

27 336,06

100,0

skutečnost

plnění v %

Náklady celkem

Výnosy za rok 2014 (v tis. Kč)
číslo účtu

název účtu

602

Výnosy z prodeje služeb

604

Výnosy z prodaného zboží

648

Čerpání fondů

649

Ostatní výnosy z činnosti

662

Úroky

672

Výnosy z transferů

Výnosy celkem
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schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

19 693,00

21 150,93

21 203,22

100,2

0,00

15,04

22,49

149,5

1 073,10

234,50

234,48

100,0

0,60

7,62

7,61

99,9

13,50

10,82

10,82

100,0

5 609,07

5 917,34

5 917,34

100,0

26 389,27

27 336,25

27 395,96

100,2
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Čerpání fondů
V roce 2014 byly použity prostředky:
1. z rezervního fondu - kulturní akce pro klienty (čerpání darů)
2. z investičního fondu – rekonstrukce plynové kotelny

17,77 tis. Kč
883,48 tis. Kč

Čerpání prostředků ze státní dotace
Schválená dotace pro rok 2014

4 787,80 tis. Kč

V roce 2014 byly vyčerpány prostředky ve výši
v tom: platy zaměstnanců
zdravotní pojištění
sociální pojištění

4 787,80 tis. Kč
3 529,28 tis. Kč
333,18 tis. Kč
925,34 tis. Kč

V roce 2014 získala naše organizace prostředky:
1. od ÚP na vyhrazená SÚPM
388,79 tis. Kč
2. z Grantového fondu Města Benešov na neuhrazené částky klientů 50,00 tis. Kč
3. od o. p. s. Rytmus Benešov – projekt „místo na zkoušku“
14,47 tis. Kč
4. od agentury Impuls Třebíč – projekt „s potřebnou rekvalifikací
na trh práce“
38,49 tis. Kč
Hodnocení doplňkové činnosti
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb, má ve zřizovací listině schválenou
doplňkovou činnost: hostinská a obchodní činnost.
Náklady za rok 2014
Výnosy za rok 2014
Výsledek hospodaření za rok 2014

22,02 tis. Kč
29,34 tis. Kč
7,32 tis. Kč

Zpracoval/a/:
1. část Slovo ředitele – Jaroslav Duras, ředitel,
2. část Sociální péče – Bc. Ilona Šíchová, vedoucí sociální pracovnice,
3. ostatní části – Ing. Blanka Suchá, ekonomka.
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