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Zpráva nezávislého auditora
určená zakladateli společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s., IČ: 26873265, sídlem
Na Bukovci 1, 790 84 Mikulovice (dále jen "Společnost"), sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje
o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiva pasiv společnosti SOUŽITí
2005, o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2019
do 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (lSA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme
shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písmo b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada
Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi
o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou

ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou.
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Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveníúčetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy správní rada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost, nežtak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictvíve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnostauditoraza audit účetnízávěrky
Našímcílemje získatpřiměřenou jistotu, že účetní závěrkajako celekneobsahujevýznamnou (materiální)
nesprávnostzpůsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahujícínášvýrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživateléúčetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávatprofesní skepticismus. Dáleje našípovinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalímevýznamnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházenívnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémemSpolečnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveníúčetní závěrky ředitelem a
to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti
nepřetržitě trvat. Jestližedojdeme k závěru,že taková významná (materiální) nejistota existuje,je naší
povinností upozornit v našízprávě na informace uvedenév této souvislostiv příloze účetní závěrky,a
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky,včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrkazobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Našípovinností je informovat osoby pověřené správou a řízením společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s. mimo
jiné o plánovaném rozsahu a načasováníauditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěnýchvýznamných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Olomouci dne 7. dubna 2020

FSG Finaudit, s.r.o.
tř. Svobody 645/2, Olomouc,

evidenčníčíslo společnosti Č. 154
Ing. Jakub Šteinfeld

evidenčníčíslo statutárního auditora Č. 2014
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1. Úvod.

Vážení přátelé,

rok se s rokem sešel a je mou milou povinností předložit vám výroční zprávu o činnosti

a hospodaření se shrnutím událostí celé organizace, co se podařilo, uskutečnilo nebo změnilo

v roce 2019.

V současné době, kdy celý svět bojuje se zákeřnou pandemií onemocnění COVID-19 ml

připadají události loňského roku jako poklidné, až idylické. Přestože celý pracovní tým

pracoval ve velkém pracovním nasazení a potýkali jsme se opět s pracovní neschopností

pečovatelek, všechno jsme hravě zvládnuli a jakékoliv provozní problémy byly malicherné

v porovnání se současným nasazením a prováděnými opatřeními k zamezení šíření nového

typu koronaviru.

Všechny akce a aktivity jsme si s klienty užili a snad si to užili i klienti s námi, soudě podle

jejich spokojených či pochvalných reakcí například v dotazníkovém šetření spokojenosti

klientů s poskytovanými službami, které každoročně provádíme v závěru roku.

Za hladký průběh chodu organizace patří velký dík všem zaměstnancům orgamzace

i externím pracovníkům, kteří s námi úzce spolupracují, stejně jako brigádníkům či

praktikantům. Všechny činnosti totiž na sebe navazují a tvoří jeden celek, směřující ke

společnému cíli organizace, kterým je spokojený klient. Všem patří poděkování za spolupráci,

pracovní nasazení, zodpovědnost i laskavý přístup v duchu motta Jamese Balfoura (skotského

obhájce a filozofa, 1705-1795) "Nadšení hýbe světem".

Velmi si vážím celoroční spolupráce s auditory, stejně jako činnosti správní a dozorčí rady,

která dohlíží na plnění poslání organizace. Poděkování patří i dobrovolníkům za čas strávený

s našimi klienty. V neposlední řadě děkuji za spolupráci Olomouckému kraji, obcím

Mikulovice, Hradec - Nová Ves, Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice, kteří se finančně

podíleli na podpoře pečovatelské služby, provozu domu s pečovatelskou službou a dalších

aktivit organizace.

Mgr. Štěpánka Beníčková
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2. Základní údaje.

číslo účtu:

právní forma:

spisová značka:

telefon:

e-mail:

web:

zakladatel:

SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

Mikulovice, 790 84, Na Bukovci 1

26873265

CZ26873265

35-5927210217/0100, Komerční banka, a.s.

obecně prospěšná společnost

O 206 vedená u Krajského soudu v Ostravě

584429 143

info@souziti2005.cz

http://souziti2005.webnode.cz/

obec Mikulovice, Hlavní 5, 790 84, IČ: 003 03 003

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

ředitelka, statutární orgán: Mgr. Štěpánka Beníčková

telefon: 775200811

e-mail: reditelka@souziti2005.cz

správní rada: Věra Kocianová, předsedkyně

Pavlína Pastrňáková, člen

Dana Benčová, člen

dozorčí rada: Ing. Mgr. Věra Kocianová, předsedkyně

Martina Lukešová, člen

Magdalena Hinštová, člen

Správní a dozorčí rada pracovala ve svém složení beze změn po celý rok. Zastupitelstvo obce

Mikulovice jmenovalo na svém 4. zasedání dne 30. 4. 2019 svým usnesením členy dozorčí

rady Ing. Mgr. Věru Kocianovou a Martinu Lukešovou na další funkční období od 1. 6. 2019

do 31.5.2022.

Obecně prospěšná společnost SOUŽITÍ 2005, O.p.S., poskytovala registrovanou sociální

službu v oblasti sociální péče v souladu se zákonem Č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
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o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Terénní pečovatelská služba umožňuje

klientům setrvat v jejich přirozeném sociálním a známém prostředí, nejblíže své rodině. Vede

klienty k podpoře samostatného života a k aktivnímu využití volného času. Péče je

poskytovaná v domácnostech klientů na území obce Mikulovice (a jejích místních částí

Široký Brod, Kolnovice), Hradec - Nová Ves, Písečná, Supíkovice a Velké Kunětice

a v domě s pečovatelskou službou v Mikulovicích, Na Bukovci 1, ve vile Kristýna.

Cílem pečovatelské služby je podpora a pomoc klientovi z Mikulovic a přilehlých obcí žít

v jeho přirozeném sociálním prostředí běžným způsobem života v co nejlepší kvalitě,

důstojnosti a spokojenosti na základě individuálních potřeb klienta.

SETKÁNÍ DĚTÍ A SENIORŮ, 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSEČNÉ
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3. Historie společnosti.

Obecně prospěšná společnost byla založena v září roku 2005 s cílem poskytovat sociální

služby pro seniory v obci Mikulovice. Základní činností bylo provozování vily Kristýna

v Mikulovicích s původně 32 bytovými jednotkami a poskytování terénní pečovatelské služby

v obci Mikulovice. V roce 2006 obec Mikulovice, zakladatel společnosti a vlastník budovy,

dokončila dostavbu centra sociálních služeb, tzn. přístavbu 20 bytových jednotek k domu

Kristýna, která byla spolufinancovaná Evropskou unií, Krajským úřadem Olomouckého kraje

a obcí Mikulovice. Po této akci má společnost k dispozici 52 bytů pro občany se sníženou

soběstačností.

Od roku 2007 obecně prospěšná společnost Soužití 2005 postupně uzavřela partnerské

smlouvy o poskytování sociální služby v Mikroregionu Zlatohorsko s obcemi Písečná,

Supíkovice, Hradec - Nová Ves a Velké Kunětice. Na území těchto okolních obcí poskytuje

v rámci komunitního plánování sociálních služeb terénní pečovatelskou službu.

V roce 2009 orgamzace zkolaudovala projekt vybudování Komunitního centra s finanční

dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nově vytvořený prostor Komunitního centra

začaly využívat různé cílové skupiny - senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče

s dětmi i občané obce Mikulovice a samozřejmě jsou prostory využívány na různé aktivity

naší společností.

Od roku 2011 organizuje o.p.s. vzdělávací aktivity pro seniory, zaměřené na podporu fyzické

a psychické kondice a "bio-psycho-sociální" rozvoj osobnosti v navazujícím vzdělávacím

projektu akademie 3. věku. Od počátku se jednalo o česko - polské přeshraniční projekty.

V roce 2019 se akademie účastnilo 38 seniorů.

Od roku 2014 zajišťuje organizace na Komunitním centru konzultační středisko Virtuální

univerzity 3. věku, Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Středisko zahájilo studium se 6 studenty, v roce 2019 studovalo univerzitní kurzy již 18

studentů seniorů.
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4. Organizační schéma k 31.12.2019.

---- ------.

správní rada
dozorčí rada

~-----------
---------- ...

ředitelka 1,0
Mgr. Štěpánka
BENÍČKOVÁ

účetní a ekonomické
- • služby

Ing. Jana
KOUŘILOVÁ

sociální pracovnice sociální správce bytového uklízečka uklízečka
1,0 pracovnice 1,0 fondu, řidič 1,0 1,0 1,0
Ing. Bc. Jana Bc. Miluše Štefan Renata Pavla
VRBOvsKÁ HUDSKÁ MAČUDA SUROVÍ KOVÁ BABJÁKOVÁ

pečovatelka 1,0
Jana
HORÁKOVÁ

pečovatelka 1,0
Šárka
ABRLOVÁ

pečovatelka 1,0
Martina
ŠMÍDOVÁ

pečovatelka DPP
Michaela
URBANOVÁ

pečovatelka 1,0
Nikola
VONDRKOVÁ

pečovatelka 1,0
Lucie
ŠPELDOVÁ

pečovatelka 1,0
Michaela
VYSLOUŽILOV Á
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5. Zaměstnanci.

• V roce 2019 jsme se potýkali s dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnanců

v celkové délce 192,5 pracovních dnů.

• Rozšířil se stálý pracovní tým. Od 1. 1. 2019 byla přijata nová pečovatelka Nikola

Vondrková. Po jejím zaučení byl od 1. 4. 2019 upraven pracovní úvazek Bc. Miluši

Hudské na 1,0 sociální pracovnice, která dosud pracovala jako pečovatelka 0,7 úvazek

a 0,3 úvazek sociální pracovnice.

• Na podpořeném pracovním místě v rámci smlouvy o veřejně prospěšné práci

s Úřadem práce v Jeseníku pracovala paní Pavla Babjáková jako uklízečka. Toto

pracovní místo bylo podpořeno od 12. 8. 2019 do 31. 12.2019.

• 31. 12 2019 skončil pracovní poměr na dobu určitou pečovatelce Šárce Abrlové.

• Pro účely zastupování správce budovy a topiče v době dovolené či nemoci měl

v organizaci Jiří Šimík na rok 2019 dohodu o provedení práce. V prosinci měla

dohodu o provedení práce pečovatelka Michaela Urbanová, která nastoupila do

pracovního poměru od 1. 1. 2020. V době školních prázdnin měli dohodu o provedení

práce tři studenti na údržbu a úklid společných prostor domu s pečovatelskou službou

a zahrady.

• K 31. 12.2019 činil přepočtený stav 11,414 zaměstnanců.

• Účetní, daňové a ekonomické služby po celý rok vykonávala Ing. Jana Kouřilová,

externí účetní poradce, která přijížděla do organizace zpravidla jednou týdně.

Přepočtený stav zaměstnanců v průběhu let.
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Zaměstnanci v přímé péči se účastnili pravidelné individuální nebo skupinové supervize

s externím supervizorem. Absolvovali vzdělávání vyplývajících ze vzdělávacích potřeb, které

souvisely s výkonem pečovatelské služby, v akreditovaných kurzech a seminářích:

Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních služeb

Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb

Absolvováním kurzů a seminářů, školení i workshopů, supervizí a konferencí jsme usilovali

o profesionální i osobnostní růst pracovníků a stálé zlepšování kvality poskytované služby.

Ve snaze o rozvoj pracovníků někteří absolvovali více, než je povinný roční počet 24 hodin

vzdělávání, zaměřených na rozvoj práce s cílovou skupinou i doplňování znalostí

legislativních požadavků poskytování péče.

SPORTOVNÍ HRY PRO SENIORY V JAVORNÍKU

9



6. Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je registrovanou službou rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého

kraje ze dne 7. 8. 2007 s identifikátorem 7842681. Maximální možná denní kapacita

v loňském roce činila 100 klientů. Přímou péči vykonávalo šest pečovatelek a dvě sociální

pracovnice. Na základě vyhodnocení potřebnosti poskytovat péči i ve dnech volna byla

od 1. 1. 2019 rozšířena doba poskytování péče:

pracovní dny pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin.

v sobotu, neděli a státní svátky od 10,00 hodin do 12,00 hodin.

Pečovatelská služba je poskytovaná:

osobám se zdravotním postižením

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění, a které jsou při vytvoření

vhodných podmínek, za podpory pečovatelské služby, schopny žít samostatný život. Dospělé

osoby, které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého

zdravotního stavu (onkologické diagnózy, těžké úrazy, chronická onemocnění, slabozrakost).

seniorům

Věková kategorie klientů:

dospělí (30 - 64 let)

mladší senioři (65 - 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba není poskytovaná:

• osobám, které nespadají do definované cílové skupiny;

• osobám, které vyžadují péči nad rámec pečovatelské služby a mimo pracovní dobu;

• osobám s projevy závažných psychických poruch, s výraznými projevy agresivity vůči

zaměstnancům pečovatelské služby a lidem s projevy závislosti na návykových

látkách;

• osobám s mentálním postižením, s úplným sluchovým postižením, s úplným zrakovým

postižením;

• je-li naplněna kapacita služby nebo není-li uzavřena smlouva.
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Zásady poskytované služby:

a) diskrétnost poskytovaných služeb,

b) nezávislost klienta a svobodná volba při rozhodování,

c) respektování potřeb a volby klientů,

d) dodržování práv klientů,

e) individuální přístup ke klientovi,

f) bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb,

g) zastupitelnost zaměstnanců,

h) zachování lidské důstojnosti,

i) rovnost přístupu k uživatelům bez diskriminace.

Pečovatelská služba zajišťuje tyto výkony:

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. při oblékání a svlékání,

při přesunu na lůžko),

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (např. při

osobní hygieně, při péči o vlasy a nehty),

• pomoc při zajištění a poskytování stravy (např. dovoz oběda, příprava a podávání

jídla),

• pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklid, nákupy, praní, žehlení),

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři,

vyzvednutí receptu u lékaře, dovoz léků či bezplatné sociální poradenství).

"Všichni jsme zázrační. Všichni máme nějaký příběh." řekla Kristin Hunter, africko

americká spisovatelka (1931 - 2008). Pečovatelská služba provádí úkony, kterými naplňuje

individuální potřeby a cíle klientů, zjištěnými na počátku služby a pravidelně i v jejím

průběhu.

Pečovatelky dochází do domovů klientů ve vymezeném a předem sjednaném čase a zajišťují

úkony, které vychází z individuálního plánování potřeb jednotlivých klientů. Každý klient

prožil jiný život, má jiné potřeby a jiná přání. Při poskytování péče potřebuje každý jinak

podpořit svou samostatnost. Respekt osobnosti a možných zdravotních omezení při stanovení

osobního cíle, hraje velkou roli pro správné nastavení služby.

Ke komplexnosti poskytované péče přispívá i navazování kontaktu s rodinami klientů, jelikož

právě rodina, pokud je to možné, naši službu doplňuje.
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Terénní pečovatelská služba pracovala na základě smluvního vztahu mezi poskytovatelem

a klientem, v souladu s ustanoveními zákona o sociálních službách a prováděcími předpisy

v platném znění. V průběhu roku 2019 jsme měli sjednanou písemnou smlouvu o poskytování

pečovatelské služby se 119 klienty, 42 muži a 77 ženami.

Počet smluv s klienty v průběhu let.
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v průběhu roku vzhledem ke zdravotnímu stavu, vyžadujícímu celodenní péči, umístěno do

pobytových služeb nebo do domácnosti ke svým rodinám, mimo územní působnost naší

služby. Průměrný věk klientů pečovatelské služby se zvýšil na 79,2 let.

Průměrný věk klientů v průběhu let.
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Základní úkony pečovatelské služby v roce 2019.

Základní úkony pečovatelské služby Počet hodin

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 387

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 812

3. Pomoc při zajištění a poskytování stravy 965

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 3241

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 266

Celkem 5671

Porovnání základních úkonů pečovatelské služby v roce 2019.

Zprostředkování
kontaktu se

Pomoc pří zvládání
péči o vlastní osobu;

7%

Pomoc při osobní
hygieně; 14 %

Pomoc při zajištění
stravy; 17 %

Pomoc při zajištění
chodu domácnosti; 56

%

o Pomoc při zvládání péči o vlastní osobu

• Pomoc při osobní hygieně

o Pomoc při zajištění stravy

o Pomoc při zajištění chodu domácnosti

.Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím

Přestože bylo v roce 2019 méně smluv s klienty než v roce předchozím, rozsah poskytované

základní péče se zvýšil. Oproti roku předchozímu došlo i ke změnám v prioritách potřeb

poskytované péče. Graf znázorňuje rozložení služeb vzhledem k výnosům. 56 % činila pomoc

při zajištění chodu domácnosti, následovala pomoc při zajištění stravy 17 %, pomoc při

osobní hygieně 14 %, dále pomoc při zvládání péče o vlastní osobu 7 % a nakonec

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6%.

Při konkrétním rozboru úkonů tvořil úklid a údržba domácnosti 30 %, běžný nákup 16 %

spadající do skupiny pomoci při zajištění chodu domácnosti a pomoc při úkonech osobní

hygieny 12 %, z oblasti úkonů pomoci při osobní hygieně. V roce 2019 zajistila pečovatelská

služba 8.025 kg praní a žehlení prádla. Jednomu účastníkovi odboje byla po celý rok

poskytována pečovatelská služba bez úhrady dle zákona o sociálních službách § 75 odst 2,

písmo b) vyjma nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti § 40.
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U imobilních klientů, o které zpravidla pečují neformální pečující mimo dům s pečovatelskou

službou, byla potřebnou službou pomoc při úkonech osobní hygieny. Pečovatelky využívaly

elektrické zvedáky do vany. Díky této kompenzační pomůcce je osobní hygiena klientů

komfortní a fyzicky méně namáhavá nejen pro klienty, ale i pro pečovatelky.

Pečovatelská služba v roce 2019 zajistila donášku 15.386 obědů. To bylo o 868 obědů více

než v předchozím roce. Za měsíc jsme dodali svým klientům v průměru 1.282 obědů, tzn. 64

obědy denně. Je nutno říci, že tento základní úkon je nesmírně důležitý zejména pro seniory,

žijící na samotách či odlehlých místech naší oblasti, ale také je důležitý pro navázání

důvěrného kontaktu s novými klienty pečovatelské služby. Pro naše klienty jsme měli po celý

rok, mimo dobu školních prázdnin, na výběr ze šesti druhů jídel od tří místních dodavatelů

z obce Mikulovice. Ze školní jídelny 2 menu, za cenu 66,- Kč, z restaurace Pohoda 1 menu,

za cenu 70,- Kč a ze zdravé kuchyně Šťastné srdce 3 menu, za cenu 75,- Kč.

Dovoz nebo donáška obědů v průběhu let.
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~ Účelová dotace od obce Velké Kunětice ve výši 20.000,- Kč byla využita k nákupu

počítače a tiskárny pro provoz pečovatelské služby.

Autodoprava

Pečovatelská služba pro přesun v obci Mikulovice využívala elektrokolo. Dále ke své činnosti

využívala tři motorová vozidla. Sedmimístný Renault Scénic pro převoz osob, dvoumístnou

Škodu Praktik s velkým úložným prostorem pro přepravu nákupů, které zajišťujeme 3 x týdně

a k cestám za klienty mimo obec Mikulovice. Koncem roku 2018 byla vyhlášena veřejná

zakázka na výběr nového užitkového vozu pro rozvoz obědů, nákupů a dojezd ke klientům.

Ve výběrovém řízení uspěla firma S-Profit Opava s vozem Citroěn Berlingo, který byl dodán

dle smluvních podmínek počátkem roku 2019. Za rok 2019 najela pečovatelská služba se

svými vozy celkem 23.638 km. Z celkového počtu ujetých kilometrů činila přeprava klientů

(lékař, obchod, úřad, kadeřnice, hřbitov apod.) 1.683 km. Se staršími vozy jsme se v loňském

roce potýkali opět s většími opravami. Renault Scénic byl opravován po autonehodě, kdy bylo

jen poškozeno vozidlo. Naštěstí nedošlo na škodě na zdraví. Nedošlo ani k žádnému omezení

cest za klienty pečovatelské služby.

~ Dar Obce Písečná ve výši 15.000,- Kč byly použit na úhradu nákladů rozvozem obědů

a dojížděním ke klientům v obci.

~ Dar obce Supíkovice ve výši 15.000,- Kč byl využit na pořízení motorového vozidla.

Fakultativní služby.

V rámci fakultativních služeb bylo v roce 2019 pečovatelskou službou provedeno 1.412

úkonů, uskutečněna přeprava klientů k zajištění zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím v délce 1.683 km a vykonaná pomoc, zejména dohled nad dospělou osobou

a dohled nad užíváním léků v rozsahu 1.455 hodin.

Zprostředkování dalších služeb.

Pečovatelská služba zprostředkovala pro své klienty pravidelné externí služby pedikérky

a kadeřnice. Praktický lékař MUDr. Karel Slováček navštěvoval své pacienty v domě

s pečovatelskou službou dle domluvy i akutní potřeby. Po celý rok jsme velmi dobře

spolupracovali s dodavatelem léčiv pro naše klienty i provoz pečovatelské služby s Lékárnou

U Divadla Jeseník, výdejnou v Mikulovicích, PharmDr. Drahomírem Tomasem. Dále jsme

spolupracovali se zubní lékařkou v Mikulovicích MDDr. Alenou Minářovou.
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Aktivizace seniorů - klientů pečovatelské služby.

Aktivizace seniorů patří k práci se seniory. Schopnost sebeobsluhy se se zvyšujícím se věkem

zhoršuje, proto je důležité seniory motivovat k vykonávání různých činností, které procvičují

jejich jemnou motoriku, paměť, koncentraci či pozornost. Důležitá je i radost a obyčejná

zábava. Proto jsme v průběhu roku připravili celou řadu akcí a aktivit v jídelně domu

s pečovatelskou službou, na zahradě nebo na komunitním centru. Spousta z nich se pravidelně

opakuje již po řadu let, neboť jsou oblíbené. Jiné jsou nové, podle toho, jak jsme schopni

pořídit nové aktivizační pomůcky. Je důležité, aby si každý klient vybral dle svých potřeb

a zájmů aktivity, kterých se zúčastní.

../' Promítali jsme zajímavé filmy či dokumenty .

../' Uspořádali jsme přednášky například o bezpečnosti seniorů, o hornictví, o pomůckách

pro slabozraké, o avokádu i cestopisné .

../' Vyráběli jsme drobné předměty do domácnosti .

../' Trénovali jsme paměť .

../' Hráli hry v interiéru (stolní společenské hry, karty, šipky) i v exteriéru (ruské kuželky,

petangue, hod na cíl, cvičení na venkovních strojích) .

../' Senioři využívali cvičící stroje na zahradě domu s pečovatelskou službou .

../' Seniorky pekly buchty na plech, jablečné záviny i vánoční cukroví.

../' Pečovatelka s certifikátem cvičitelky dle provozních možností cvičila s klienty

v jídelně DPS v pravidelném čase s různými rehabilitačními pomůckami .

../' V soutěži "o nejlepší výrobek z mletého masa" Velikonočního jarmarku

v Mikulovicích jsme upekli plněné masové šátečky a získali jsme 3. místo od odborné

poroty .

../' Tříčlenné družstvo se zúčastnilo sportovních her pro seniory v Javorníku, vybojovalo

2. místo a přijelo domů s pohárem .

../' Sociální pracovnice s klienty pečovatelské služby vystoupila s divadelní scénkou

"Proměny života" v domě s pečovatelskou službou v České Vsi.

../' Pravidelně jsme četli pro zájemce knihy na pokračování.

../' Zorganizovali jsme výlet na Zlatorudné mlýny a poutní místo Mariahilf do Zlatých

Hor .

../' Nezapomínali jsme ani na tradice, jako je stavění a kácení májky, letní grilování,

Mikuláše či vánoční večírek, kdy se sešli klienti žijící v domě s pečovatelskou službou

i mimo něj .

../' Zazpívali jsme si u harmoniky.
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v'" Kácení máje s grilováním jsme spojili s kloboukovým dnem. Celý den všichni nosili

nějaký parádní klobouk, ve kterém přišli i na zahradu.

v'" Děti ze základní školy i základní umělecké školy nás vystoupeními a koncerty vždy

nesmírně potěšily.

v'" Každý měsíc k nám docházely děti z mateřské školy v Mikulovicích na pravidelná

setkání dětí a seniorů. Na krátké vystoupení dětí navázala hodinka společného tvoření

nebo hraní her s velmi pozitivním ohlasem všech účastníků.

v'" Děti z mateřské školy v Písečné nás navštívily s úžasným tanečním vystoupením na

hudbu Bedřicha Smetany Vltava, z cyklu Má vlast.

v'" Byli jsme pozvaní na oslavy 70. výročí založení mateřské školy v Písečné, kde byl pro

nás připraven program i pohoštění. Skupinka našich seniorů ráda přijala pozvání.

v'" Po celý rok v pondělí a čtvrtek měl v jídelně pravidelnou zkoušku pěvecký sbor

Trvalky, který reprezentoval naši organizaci i obec Mikulovice. V loňském roce se

k ženám přidali dva muži, a tak ve sboru zpívalo již 9 zpěváků. Trvalky vystupovaly

při zahájení lekcí akademie 3. věku v Mikulovicích, v divadle v Jeseníku ke Dni

seniorů, na Výroční schůzi důchodců v Mikulovicích i na vánočním večírku klientů

pečovatelské služby.

v'" V průběhu roku jsme úzce spolupracovali s Mikulovickým spolkem aktivních seniorů

a naše klienty jsme informovali o aktivitách klubu - výlety, návštěva divadel,

společenská odpoledne na komunitním centru apod.

v'" V neposlední řadě naše organizace již tradiční aktivizovala klienty pečovatelské

služby i další seniory obce v rámci akademie 3. věku a virtuální univerzity 3. věku, na

komunitním centru.

Kompenzační pomůcky.

Půjčování kompenzačních pomůcek bylo žádanou doplňkovou činností organizace. Klientům

pečovatelské služby, v rámci fakultativních služeb, a ostatním občanům okolních obcí, kteří

z důvodu nemoci, náhlého zhoršení zdravotního stavu či při pooperačním stavu jsme

půjčovali kompenzační pomůcky do jejich domácnosti. Naše organizace půjčovala elektrické

polohovací postele, mobilní stolky k lůžku, chodítka, mobilní toalety, invalidní vozíky,

nástavce na toalety i nástavce na vany. S naší pomocí si tak mnozí léčení usnadnili, a pokud

se jednalo o dlouhodobý zhoršený zdravotní stav, pak měli klienti či občané pomůcku

zapůjčenou do doby, než si vyřídili kompenzační pomůcku vlastní.
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};> Neinvestiční dotace od obce Hradec - Nová Ves ve výši 20.000,- Kč byla použita

k pořízení elektrické polohovací postele s matrací.

Studenti a praktikanti.

V roce 2019 vykonali v provozu pečovatelské služby čtyři studenti odbornou praxi v rozsahu

346 hodin.

Dobrovolníci.

Organizace Maltézská pomoc, o.p.s., má koordinátorské zastoupení v Jeseníku a již několik

let spolupracuje s naší organizací v oblasti dobrovolnické služby. Cílem je naplnění

psychosociálních potřeb klientů prostřednictvím dobrovolníků, mezi něž patří třeba

popovídání, doprovod na procházku nebo hraní her či prohlížení fotografií. Dobrovolníci

nemohou vykonávat odborné úkony sociální práce, ty přísluší pouze zaměstnancům, kteří

splňují kvalifikační předpoklady a procházejí povinným vzděláváním. V roce 2019

navštěvovaly tři dobrovolnice klienty pečovatelské služby a věnovaly jim svůj volný čas

a empatii v celkové délce 141,5 hodinu.

Charitativní projekt "Ježíškova vnoučata" Českého rozhlasu je taktéž určitým typem

dobrovolnictví. To tohoto projektu se i v loňském roce naše organizace zapojila. Projekt

Ježíškova vnoučata propojuje osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních

zařízeních pro seniory s dobrovolnými dárci, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání

nebo poskytnout věcný dar. Našim klientům jsme díky tomuto projektu předali 15 dárků

a udělali jim velkou radost zdravotním polohovacím křeslem, kabátem, knížkami či

antistresovými omalovánkami. V rámci tohoto projektu zůstali někteří dárci z minulých let

Ježíškovými vnoučaty a se "svým" seniorem zůstali v kontaktu po celý rok. Tak naši klienti

byli obdarováni a potěšeni již bez našeho přičinění. Díky tomuto projektu zůstali

z předchozího roku i dva dárci, kteří se rozhodli pomoci s úhradou obědů pro dva finančně

špatně zajištěné seniory.

};> Dotace KÚOK, Podprogram č. 1 ve výši 3.367.300,- Kč byla využita na mzdové

náklady pracovníků pečovatelské služby a účetní organizace.

};> Dotace KÚOK, Podprogram č. 2 ve výši 517.700,- Kč byla využita na mzdové

náklady pracovníků pečovatelské služby.
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7. Dům s pečovatelskou službou.

Byty zvláštního určení ve vile Kristýna v roce 2019 byly obsazeny z 99,32 %. V uvolněných

bytech byly vždy podle stavu bytu provedeny drobné opravy, také opravy kuchyňských linek,

výměna podlahových krytin, výměna baterií či sprchových hadic. Všechny uvolněné byty

byly vždy na náklady posledního klienta vymalovány a uklizeny tak, aby byly připraveny

k nastěhování nového nájemníka a uživatele pečovatelské služby. Pomocí parního čističe byly

vyčištěny a desinfikovány radiátory a sanitární technika a pomocí kvalitního vysavače

a čističe koberců byly vyčištěny podlahové krytiny.

Pro obsazování bytů bezproblémově a operativně fungovala komise, která schvalovala

přidělení bytů na základě přednostních kritérií pro přijetí, vytvořeného pořadníku žadatelů

o ubytování a po posouzení potřebnosti a akutnosti poskytování pečovatelské služby. V roce

2019 bylo sepsáno 6 nájemních smluv s novými nájemníky.

Byt Č. 52 v průběhu roku fungoval jako hostinský pokoj pro návštěvy našich klientů. Tento

byt byl zcela vybaven a připraven pro nenadálé situace vobci k řešení krátkodobého

krizového bydlení.

Dům pravidelně udržujeme a neustále opravujeme:

./ Počátkem roku byla provedena další oprava ochrany zdí proti oděrkám ve výšce cca

40 cm v různých barvách dle výmalby na společné chodbě ve II. NP DPS.

./ Proběhla revize plynu a v kotelně byl instalován detektor úniku plynu .

./ Byl instalován nový zesilovač a proběhla příprava na přechod televizního signálu na

DVB T2.

./ Byla finalizována příprava investičního projektu ke změně dispozice koupelny,

prádelny a využití půdy na sušárnu. Získali jsme stavební povolení.

../ Osázeli jsme kytky pro zvelebení okrasné části zahrady.

../ Zakoupili jsme a nainstalovali ke všem rýnám nádoby na dešťovou vodu k zalévání

zahrady.

../ Pořídili jsme sněžnou frézu k zimní údržbě parkovacích ploch a chodníků u domu

s pečovatelskou službou.

../ Do zahrady jsme pořídili dva tréninkové panely pro procvičování kognitivních funkcí.

)i> Provozní dotace Úřadu práce v Jeseníku ve výši 69.677,- Kč byla využita na mzdové

náklady společensky účelného pracovního místa.
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8. Komunitní centrum.

Prostory komunitní centrum po celý rok využívala naše organizace k různým příležitostem

a aktivitám. Kancelář centra i s prostory byly využívány v rámci projektu sociálního

začleňování společností Progres Šumperk. Dále zde pořádali akce Mikulovický spolek

aktivních seniorů, Mikulovický svaz žen, rodiče s dětmi, Církev nové naděje i fyzické osoby.

V loňském roce jsme nechali veškeré prostory opravit a vymalovat učni z Praktické školy

z Lipové lázní.

Akce pečovatelské služby:

• Tři akreditované vzdělávací kurzy k povinnému vzdělávání pracovníků v sociálních

službách, kterého se účastnili zástupci pečovatelských služeb a domovů důchodců

z okresu Jeseník.

• Pracovní setkání terénní sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Olomouckého kraje se zástupci poskytovatelů služeb, podporujících organizací

a představitelů obce Mikulovice.

Akce pro seniory:

• Zájmové vzdělávání seniorů - akademie 3. věku. Každý měsíc proběhla dvouhodinová

lekce na témata, o která senioři projevili zájem. Od září 2019 navštěvuje akademii 38

seniorů.

• Paní Olga Stalmachová vedla pěvecký sbor Trvalky, který na každou lekci akademie

3. věku připravil nové písničky na malé kulturní vystoupení.

• Naše organizace působila jako konzultační středisko Virtuální univerzity 3. věku při

České zemědělské univerzitě v Praze. Virtuální Univerzita třetího věku je jedna

z forem Celoživotního vzdělávání. Studia se účastní senioři z Mikulovic, Hradce-Nové

Vsi a Písečné. Jedná se o semestrální výuku vybraných kurzů. Kurzy probíhají 1 x za

14 dnů a obsahují šest videopřednášek. Studenti za každou přednáškou plní test

znalostí. Na závěr kurzu skládají zkoušku z celého semestru. V roce 2019 prošlo

v letním semestru kurzem Klenoty barokního sochařství v českých zemích a v zimním

semestru Hudební nástroje velmi úspěšně 18 studentů.

• Po letním semestru jsme jeli na promoce do Prahy s jedním studentem, přičemž jsme

událost spojili se studijním kurzem návštěvou Baziliky Sv. Jakuba Většího
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a podrobným studiem Karlova mostu. Dále jsme uspořádali výlet do Holešova

a Kroměříže, který rovněž přímo souvisel s klenoty barokního sochařství, kde nás

prováděli renomovaní průvodci. V Holešově jsme navštívili zámek a zámeckou

zahradu, kostel Sv. Anny, Židovské muzeum, kostel P. Marie a Černou kapli.

V Kroměříži pak zámek, zámeckou zahradu, Květnou zahradu a Rotundu. Kurz

hudební nástroje jsme ukončili výletem do muzea hudebních nástrojů v Ostružné.

Po zimním semestru jsme jeli na promoce do Prahy se dvěma studenty.

Další využití komunitního centra:

• Některá zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.

• Setkání rodičů s dětmi každé pondělí dopoledne, mimo dobu školních prázdnin, pod

vedením Lucie Pospíšilové.

• Setkání členů církve Nová naděje v neděli dopoledne pod vedením pastora Mgr.

Josefa Rábka.

• Pravidelné zasedání výboru Mikulovického spolku aktivních seniorů.

• Pravidelná společenská odpoledne seniorů, organizovaná Mikulovickým spolkem

aktivních seniorů.

• Pravidelná cvičení pro seniory, taktéž organizovaná Mikulovickým spolkem aktivních

seniorů.

• V neposlední řadě bylo Ke využíváno občany obce k různým oslavám.

>- Neinvestiční dotace obce Mikulovice ve výši 600.000,- Kč byla použita na

dofinancování mezd, provozu terénní pečovatelské služby, domu s pečovatelskou

službou, klubu maminek a pěveckého sboru Trvalky.

KLOBOUKOVÝ DEN
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9. Kontroly.

• Všeobecná zdravotní pojišťovna - bez zjištěných nedostatků vyúčtování pojistného na

VZP v kontrolovaném období 1. 10.2015 - 31. 12.2018.

• Státní fond rozvoje bydlení - nebylo zjištěno žádné porušení příslušných nařízení vlád

a vyhlášek v předmětu naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu

domu s pečovatelskou službou.

• Krajský úřad Olomouckého kraje - kontrola plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí

účelové dotace ze státního rozpočtu se závěrem, že byly splněny podmínky stanovené

smlouvou, uzavřenou dne 12. 3. 2018, a v souladu s účelem, stanoveným ve smlouvě.

• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - při kontrole hygienických

požadavků na stravovací služby nebylo zjištěno porušení kontrolovaných požadavků.

• Finanční úřad pro Olomoucký kraj - finanční kontrolou tří dohod o vyhrazení

společensky účelných pracovních míst bylo zjištěno, že se příjemce příspěvků

nedopustil porušení rozpočtové kázně.

MIKULÁŠ
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10. Hospodaření organizace k 31. 12.2019.

Organizace získala finanční prostředky z více zdrojů:

• dotace KÚOK Podprogram č. 1,

• dotace KÚOK Podprogram č. 2,

• dotace zakladatele a obcí, na jejichž území jsme poskytovali sociální služby,

• projekt Úřadu práce ČR,

• dary (organizace, jednotlivci),

• vlastní příjmy (platby od uživatelů).

A. Vývoj činnosti společnosti a její postavení v období od r. 2017 do r. 2019

A.1. ROZVAHA

A K T I V A (v tis. Kč) r.2019 r.2018 r.2017
Aktiva celkem 11128 10726 10375

A. Dlouhodobý majetek celkem 4779 4553 4654
A.!. Dlouhodobý nehmotný majetek O O O
A. 1.2. z toho: - software O O O
A.1.5. - drobný dlouhodobý nehmotný majetek O O O
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 10025 9614 9504
B.11.1. z toho: - pozemky 85 85 85
B.11.3. - stavby 5386 5386 5386
B.11.4. - samostatné movité věci 1608 1214 1215
B.11.7. - drobný dlouhodobý hmotný majetek 2836 2869 2818
A.lV. Oprávky k dlouhodobému majetku -5246 -5061 -4850
A.IV.2 z toho: - oprávky k softwaru O O O
A.IV.4 - oprávky k drobnému DNM O O O
A.IV.6 - oprávky ke stavbám -1178 -1066 -953
A.IV.7. - oprávky k samostatným movitým věcem -1233 -1126 -1079
A.IV.10. - oprávkv k drobnému DHM -2835 -2869 -2818
B. Krátkodobý majetek celkem 6349 6173 5721
B.lI. Pohledávky 199 136 178
B.11.1. z toho: - odběratelé 172 129 134
B.11.4. - krátkodobé poskytnuté zálohy 6 5 10
B.11.5. - ostatní pohledávky O 1 1
B.11.12 - nároky na dotace se SR 23 3 30
B.II.18. - dohadné účty aktivní O O 3
B.11.19. - opravná položka k pohledávkám -2 -2 O
B.III. Krátkodobý finanční majetek 5284 5141 4688
B.1I1.1. z toho: - peníze 401 101 148
B.111.2. - účty v bankách 4883 5040 4540
B.IV. Jiná aktiva 866 896 855
B.IV.1. z toho: - náklady příštích období 27 42 28
B.IV.2. - příjmy příštích období 839 854 827
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P A S I V A (v tis. Kč) r.2019 r.2018 r.2017

Pasiva celkem 11128 10726 10375
A. Vlastní zdroje celkem 9273 9061 8783

A.I. Jmění celkem 8111 8126 8148
A1.87. Vlastní jmění 6586 6930 6982
AI.88 Fondy 1525 1196 1166
A.II. Výsledek hospodaření 1162 935 635
AII.1. Účet výsledku hospodaření 260 329 29
A11.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 902 606 606
B. Cizí zdroje 1855 1665 1592
B.I. Rezervy O O O
B.II. Dlouhodobé závazky celkem O O O
B.III. Krátkodobé závazky celkem 1842 1585 1581
B.III.1. z toho: - závazky z obchodního styku 44 126 85
B.111.5. - závazky k zaměstnancům 234 201 184
B.111.7. - závazky ze soc.zabezpečen í 142 123 111
B.III.10. - daňové závazky a dotace 35 28 23
B.1I1.3. - krátkodobé přijaté zálohy 1027 1035 1045
B.III.4 - ostatní závazky 344 62 114
B.111.22 - dohadné účty pasivní 16 10 15
B.IV. Jiná pasiva celkem 13 80 11
B.IV.1. z toho: - výdaje příštích období 10 10 11

- výnosy příštích období 3 70 O

A.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

text (v tis. Kč) r.2019 r.2018 r. 2017
A. Náklady
A.I. Spotřebované nákupy celkem 1045 819 917
AI.1. Spotřeba materiálu 540 317 411
A1.2. Spotřeba energie 505 502 506
A.l1. Služby celkem 1559 1489 1408
A11.5. Opravy a udržování 115 129 152
A11.6. Cestovné 3 4 1
A11.7. Náklady na reprezentaci 3 1 4
A11.8. Ostatní služby 1438 1355 1251
A.III. Osobní náklady 5286 4593 3901
A111.9. Mzdové náklady 3842 3327 2822
AIII.10. Zákonné sociální pojištění 1281 1124 949
AIII.12. Zákonné sociální náklady 163 143 130
AIII.13. Ostatní sociální náklady O O O
A.lV. Daně a poplatky 9 7 7
A.IV.14. Silniční daň 7 6 7

A.IV.16 Ostatní daně a poplatky 2 1
A.V. Ostatní náklady celkem 159 117 139
A.V.18 Smluvní pokuty a úroky z prodlení O O O
A.V.19 Odpis nedobytné pohledávky 2 6 6
A.V.21 Kurzové ztráty O O O
AV.22. Dary O O O
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A.V.24. Jiné ostatní náklady 157 117 139
A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr, pol. 219 162 150
A.VI.25. Odpis DNHM 219 160 150
A.VI.26. Zůstatková cena prodaného DNHM O O O
A.V.29 Tvorba rezerv O O O
A.VI.30. Tvorba opravných položek 2 2 O

Náklady celkem 8277 7187 6522

text (v tis. Kč) r.2019 r.2018 r.2017

B. Výnosy
B.1. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3721 3364 3236
8.1.2. Tržby z prodeie služeb 3721 3364 3236
B.IV. Ostatní výnosy celkem 175 109 101
8.IV.15 Úroky 1 1 1
8.IV.18. Jiné ostatní výnosy 174 108 100
B.V. Tržby z prodeje majetku O O O
8.v.19. Tržby z orodeie materiálu O O O
8.V.25 Zúčtování opravných položek O O O
B.VI. Přijaté příspěvky celkem 48 39 30
8.v1.27. Přijaté příspěvky (dary) 48 39 30
B.VII. Provozní dotace celkem 4593 4004 3184
8.v11.29 Provozní dotace 4593 4004 3184

Výnosy celkem 8537 7516 6551
C. Výsledek hospodření před zdaněním 260 329 29

Daň z příjmu O O O
D. Výsledek hospodaření za účetní období 260 329 29

Dozorčí rada dne 11.5.2020 navrhla hospodářský výsledek ve výši 260.202,- Kč převést do

rezervního fondu organizace. Správní rada schválila dne 11.5.2020 hospodářský výsledek ve

výši 260.202,- Kč převést do rezervního fondu organizace.

B. 
V období mezi rozvahovým dnem a datem sestavení výroční zprávy společnosti nenastaly

žádné důležité skutečnosti, které by výrazně ovlivnily její současnou činnost.

c.
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti vývoje a výzkumu, ani do budoucna neuvažuje

o výdajích do těchto činností.

D.

Společnost nikdy nepořizovala ani nepostupovala vlastní akcie, není akciovou společností, ale

obecně prospěšnou společností.
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E. 

Společnost nemá a nikdy neměla organizační složku v zahraničí.

F. 

Informace o budoucím vývoji společnosti. Výhled financování na rok 2020:

• Dotace KÚOK Podprogram č. 1 byla schválena ve výši 3.242.800,- Kč.

• Provozní dotace obce Mikulovice nebyla schválena.

• Dotace na provoz pečovatelské služby od obce Supíkovice byla schválena ve výši

10.000,-Kč.

• Dotace na provozní náklady od obce Hradec - Nová Ves byla schválena ve výši

20.000,- Kč.

• Dotace na provoz pečovatelské služby od obce Velké Kunětice byla schválena ve výši

10.000,- Kč.

• Dar na provoz pečovatelské služby od obce Písečná byl schválen ve výši 15.000,- Kč.

• Výnosy ze spořícího účtu v KB.

• Tržby za poskytování pečovatelské služby.

• Příjmy z pronájmu bytů a zařízení.

Plán činnosti a poskytovaných služeb na rok 2020:

};> Pravidelné schůzky klientů s ředitelkou organizace, sociální pracovnicí a správcem

budovy minimálně 1 x ve čtvrtletí.

};> Podpora a rozvíjení dovednosti klientů pomocí pravidelných aktivit.

};> Akreditované vzdělávání pracovníků v přímé péči s cílem profesního a osobnostního

růstu, zvýšení profesionality i efektivity práce.

};> Den otevřených dveří v domě s pečovatelskou službou.

};> Profesionální úprava zahrady kolem domu s pečovatelskou službou.

};> Udržování funkčnosti kompenzačních pomůcek pro poskytování kvalitní fakultativní

a doplňkové služby.

};> Nátěry střechy nad kuchyní a parapetů v horních bytech staré budovy, pokračování.

};> Postupná oprava kuchyňských linek, výměna podlahových krytin po odstěhování

nájemníka, pokračování.

};> Montáž madel a sedátek do sprchy dle potřeby klientů do koupelen v bytech, zejména

ve staré budově, pokračování.
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);;> Oprava ochrany zdí ve II. patře DPS, proti oděrkám, dokončení oprav.

);;> Projekt VU3V.

);;> Projekt A3V.

);;> Den seniorů - Týden seniorů.

);;> Dva výlety klientů na zajímavá místa v nedalekém okolí.

);;> Celoroční činnost klubu maminek.

);;> Podpora zájmové činnosti pěveckého sboru seniorů Trvalky.

);;> Aktivní spolupráce s MSAS.

11. Audit.

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2019 byla ověřena společností FSG Finaudit, s.r.o.,

Olomouc, číslo oprávnění auditorské společnosti KAČR 154, zastoupená Ing. Olgou

Pospíšilovou. Auditor odpovědný za vypracování zprávy jménem společnosti, Ing. Jakub

Šteinfeld, číslo auditorského oprávnění KAČR 2014. Zpráva auditora včetně účetní závěrky

k 31.12.2019 tvoří přílohu této zprávy.

PĚVECKÝ SBOR TRVALKY
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12. Poděkování dárcům, sponzorům a partnerům.

Všem příznivcům, kteří naši organizaci různými způsoby podpořili, děkujeme za každou

návštěvu, pomoc, příspěvek, dar, radu i dobré slovo.

Děkujeme za dotace, příspěvky a dary zejména:

Ing. Tomášovi Asmanovi, Evě Fedákové, Lékárně U Divadla, PharmDr. Tomasovi, obci

Hradec - Nová Ves, obci Písečná, obci Mikulovice, obci Supíkovice, obci Velké Kunětice,

Olomouckému kraji, Milanovi Odziomkovi, Jaroslavu Pietrowskému, Miroslavu Zajíčkovi

a Úřadu práce v Jeseníku.

Za partnerství, rady a spolupráci děkujeme zejména společnostem:

Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, České asociaci pečovatelské služby,

FSG Finaudit, s.r.o., IReSoft, s.r.o., Jesenické nemocnici, členu skupiny AGEL, firmě PC

MOBIL SERVIS Jeseník s.r.o., organizaci UNO.

Za pomoc našim klientům v rámci svých projektů organizacím:

Českému rozhlasu, Maltézské pomoci O.p.S. a Člověku v tísni O.p.S.

V Mikulovicích dne 6.4.2020 SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
Mikulovice, Na Bukovci I, 7()O 8-1

DlČ: CZ26873265, tel.: 584429 143

~~ Id I6YYl trl Mgr. Štěpánka Beníčková

ředitelka organizace

Věra Kocianová

Schválila správní rada společnosti SOUŽITÍ 2005 o.p.s. dne 11.5.2020:
;: J . /

'\,/ l/)"",l
··········A~·~················

:::::::::::I.Iiil:::::::::::·.·:
/

Pavlína Pastrňáková

Dana Benčová
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Rozvaha podle Přílohy Č. 1
vyhlášky Č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

V plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

SOUŽITí 2005, o.p.s.
Na Bukovci 1
Mikulovice
79084

Účetní jednotka doručí:
1 X příslušnému fin. orgánu

IČO

26873265

Označení AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
řádku účetního období účetního období

a b c 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.lV. 1 4553 4779
A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem SoučetA.1.1. ažA.1.7. 9

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2

A.1. 2. Software (013) 3

A.1. 3. Ocenitelná práva (014) 4

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

A.1. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6

A.1. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem SoučetA.11.1. ažA.11.10. 20 9614 10025
A. II. 1. Pozemky (031) 10 85 85
A.II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11

A. II. 3. Stavby (021) 12 5386 5386
A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 1 214 1608
A.II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14

A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 2869 2836
A.II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 110
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 60
A.1I1. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.1I1.1. až A.1I1.6. 28

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21

A. III. 2. Podíly - podstatný vliv (062) 22

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23

A.1I1. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 24

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25

A.1I1. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 -5061 -5246
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29

A.IV.2. Oprávky k softwaru (073) 30
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33

A.IV.6. Oprávky ke stavbám (081) 34 -1066 -1 178
A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem 35 -1 126 -1233a souborům hmotných movitých věcí (082)
A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -2869 -2835
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39



Označení AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
řádku účetního období účetního období

a b c 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.1. až B.IV. 41 6173 6349
B. Zásoby celkem Součet B.1.1. až B.1.9. 51

B. 1. Materiál na skladě (112) 42

B. 2. Materiál na cestě (119) 43

B. 3. Nedokončená výroba (121) 44

B. 4. Polotovary vlastní výroby (122) 45

B. 5. Výrobky (123) 46

B . . 6. Mladá a ostatní zvířata a jejích skupíny (124) 47

B.1. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48

B.1. 8. Zboží na cestě (139) 49

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50

B.II. Pohledávky celkem Součet B.11.1. až B.II.19. 71 136 199
B.11.1. Odběratelé (311) 52 129 172
B. II. 2. Směnky k inkasu (312) 53

B.II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
B.II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 5 6
B.II. 5. Ostatní pohledávky (315) 56 1
B.II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

B.II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58

B.II. 8. Daň z příjmů (341) 59

B.II. 9. Ostatní přímé daně (342) 60

B.II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 3 8
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 62

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 15
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64

B.II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67

B. II. 17. Jiné pohledávky (378) 68

B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69
B.II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -2 -2
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.1I1.1. až B.1I1.7. 80 5141 5284
B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 101 401
B.1I1. 2. Ceniny (213) 73

B.1I1. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 5040 4883
B.1I1. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

B.III.6. Ostatní cenné papíry (256) 77

B.1I1. 7. Peníze na cestě (261) 79

B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 896 866
B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 42 27
B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 854 839

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 10726 11 128



Označení PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
řádku účetního období účetního období

a b c 3 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 9061 9273

A.1. Jmění celkem Součet A.1.1 . až A.1.3. 90 8126 8 111

A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 6930 6586

A.1. 2. Fondy (911 ) 88 1 196 1525

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89

A. II. Výsledek hospodaření celkem SoučetA.11.1 ažA.11.3. 94 935 1 162

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 260 
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 329 x
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 606 902

B. Cizí zdroje celkem Součet B.1. až B.lV. 95 1665 1855

B. I. Rezervy celkem Hodnota B.1.1. 97

B. I. 1. Rezervy (941) 96

B.II. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.11.1. až B.11.7. 105

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry (951) 98

B. II. 2. Vydané dluhopisy (953) 99

B.II. 3. Závazky z pronájmu (954) 100

B.11.4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101

B.II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102

B. II. 6. Dohadné účty pasivní (389) 103

B.II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104

B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.1I1.1. až B.1I1.23. 129 1 585 1842

B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 126 44
B. III. 2. Směnky k úhradě (322) 107

B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108 1035 1027

B.1I1. 4. Ostatní závazky (325) 109 62 344

B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 201 234

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111

B.III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 123 142

B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113

B.III. 9. Ostatní přímé daně (342) 114 28 35

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 116

B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117

B.III. 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119

B. III. 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121

B. III. 17. Jiné závazky (379) 122

B.III. 18. Krátkodobé úvěry (231) 123

B. III. 19. Eskontní úvěry (232) 124

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125

B. III. 21. Vlastní dluhopisy (255) 126

B. III. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 10 16

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128



Označení PASIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni
řádku účetního období účetního období

a b c 3 4
B.IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 80 13
B. IV. 1. Výdaje přištích období (383) 130 10 10
B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 131 70 3

Pasíva celkem Součet A. až B. 134 10726 11 128

Sestaveno dne: 07.04.2020 Podpisový záznam statutámího orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

~I&j
Právní forma účetní jednotky Předmět podníkání Pozn.:

pečovatelská služba



Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy Č. 2
vyhlášky Č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

V plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
( V celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČO

SOUŽITí 2005, O.p.S.
Na Bukovci 1
Mikulovice
79084

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

26873265

Činnosti

Označení TEXT Číslo Hlavní Hospodářská Celkemřádku
5 6 7

A. Náklady 1

A.1. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.1.1. až A. 1.6. 2 2604 2604

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1045 1 045
A.1.2. Prodané zboží 4

A. I. 3. Opravy a udržování 5 115 115
A.1. 4. Náklady na cestovné 6 3 3
A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 3 3
A.1. 6. Ostatní služby 8 1438 1438

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.11.7. až A.11.9. 9

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10

A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11

A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12

A. III. Osobní náklady SoučetA.1I1.10. ažA.1I1.14. 13 5286 5286

A. III. 10. Mzdové náklady 14 3842 3842
A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 1 281 1 281
A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16

A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17 163 163
A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18

A.IV. Daně a poplatky HodnotaA.IV.15. 19 9 9

A. IV. 15. Daně a poplatky 20 9 9
A.V. Ostatní náklady SoučetA.V.16. ažA.v.22. 21 159 159

A. V.16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22

A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 2 2
A. V. 18. Nákladové úroky 24

A.V.19. Kursové ztráty 25

A. V. 20. Dary 26

A.V.21. Manka a škody 27

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 157 157

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 29 219 219
opravných položek SoučetA.VI.23. ažA.v1.27.

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 219 219
A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32

A. VI. 26. Prodaný materiál 33

A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

A.VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VI1.28. 35

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 36
organizačními složkami



Činnosti

Označení TEXT Číslo Hlavní Hospodářská Celkem
řádku

5 6 7
A.VIII. Daň z příjmů HodnotaA.VII1.29. 37

A. VIII. 29 Daň z příjmů 38

Náklady celkem SoučetA.1. až Avlll. 39 8277 8277

B. Výnosy 40

B.1. Provozní dotace Hodnota B.1.1. 41 4593 4593

B. I. 1. Provozní dotace 42 4593 4593

B.II. Přijaté příspěvky Součet B.11.2. až B.11.4. 43 48 48

B.II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44

B.II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 48 48
B.II. 4. Přijaté členské příspěvky 46

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 3721 3721

B.IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.1 O. 48 175 175

B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49

B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky 50

B.IV.7. Výnosové úroky 51 1 1
B. IV. 8. Kursové zisky 52

B. IV. 9. Zúčtování fondů 53

B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 174 174

B.V. Tržby z prodeje majetku Součet B.v.11. až B.v.15. 55

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57

B.V.13. Tržby z prodeje materiálu 58

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem Součet B.I. až s.v 61 8537 8537

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 260 260

D. Výsledek hospodaření po zdanění ř, 62 - ř, 37 63 260 260

Sestaveno dne: 07.04.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

]kmlctJ
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.:

pečovatelská služba



Příloha v účetní závěrce
v plném rozsahu

společnosti SOUŽITÍ 2005, o.p.s.

ke dni 31.12.2019

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky Č. 504/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

5. Informace o položkách dlouhodobého majetku

6. Celkové odměny účtované auditorem

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné dluhy
veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou

10. Informace k položkám dluhů

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu
zisku a ztráty

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů

15. Informace k dani z příjmů

16. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů

17. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky

18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

19. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práva jiných obdobných kvót a limitů, o
kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech

20. Ostatní



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

společnosti SOUŽITí2005, o.p.s.

ke dni 31.12.2019

1. Popis účetní jednotky

Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Předmět podnikání:
Den vzniku účetní jednotky:
Zdaňovací období:

SOUŽITí2005, o.p.s.
Na Bukovci 1, PSČ 790 84, Mikulovice
o.p.s
26873265
pečovatelská služba
2. listopadu 2005
od 1.1.2019 do 31.12.2019

Rozvahový den: 31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky: 7.4.2020
Společnost je zapsanáv OR KS Ostrava sp. značka O 206.

1.1. Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)
);> Provozovánícentra sociálních služeb domu Kristýna
);> Sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.
);> Poskytování hygienických služeb
);> Poskytování environmentálního poradenství, environmentálních informací a provozování envi

ronmentálního centra
);> Nákup zboží za účelem dalšího prodeje.

Vedlejší a hospodářská činnost není.

1.2. Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobností
Organizačnístruktura společnosti není složitá a vzhledem k počtu zaměstnanců je zcela dostačující
základní struktury společnosti. Základem organizacejsou správní a dozorčí rada společnosti, která
zabezpečujízákladní řídící a kontrolní funkce ve společnosti. Statutární orgánem je ředitelka
společnosti Mgr. Štěpánka Beníčková.

Funkce Jméno a příjmení

Členka správní rady Věra Kocianová

Členka správní rady Dana Benčová

Členka správní rady Pavlína Pastrňáková

Funkce Jméno a příjmení

Člen dozorčí rady Ing. Mgr. Věra Kocianová

Člen dozorčí rady Magdalena Hinštová

Člen dozorčí rady Martina Lukešová
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Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s.

ke dni 31.12.2019

1.3. Zakladatelé, zřizovatelé, vklady do vlastního jmění

Jméno fyzické osoby, Bydliště, sídlo Běžné účetní období Minulé účetní období

Obchodní jméno právnické
osoby

Obec Mikulovice Hlavní S, Mikulovice PSČ 79084 nebyl zapsán vklad do nebyl zapsán vklad do
OR OR

2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

2.1. Použité obecné účetní zásady
Používané účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování a odpisování vycházejí ze
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a z vyhlášky č. 504/2002 Sb. týkající se ÚJ, u
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a dále dle ČÚS pro ÚJ, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání.

2.2. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nebyly použity žádné odchylky od metod podle § 7 odst. 5 ZÚ.

2.3. Způsob oceňování majetku a závazků
Společnost neúčtuje o zásobách a nemá výrobu, společnost nemá a neměla dlouhodobý hmotný ani
nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)
Účetní jednotka odpisuje majetek v souladu se zákonem o účetnictví Č. 563/91 Sb. a v souladu se zá
konem o dani z příjmu Č. 586/92 Sb. Účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým. DHM je odpisován
rovnoměrně (majetek, který byl pořízen do r. 2009). Majetek pořízen od r. 2010 je odpisován zrychleně.
Majetek, který byl pořízen z dotace se odpisuje pouze účetními odpisy a část odpisů je účtována do
výnosů v souladu s § 38 odst. 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Opravné položky byly tvořeny pouze k pohledávkám, a to v souladu se zákonem o rezervách Č.

593/92 Sb.

Stav OP k 1.1.19 Rozpuštění OP Tvorba OP Stav k 31.12.19

1833 1833 2283 2283 

2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Společnost neúčtuje v cizí měně.
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Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s.

ke dni 31.12.2019

2.6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Žádný majetek nebyl oceněn reálnou hodnotou.

2.7. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou
Nebylo použito.

3. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem
nebo původem
Účetní jednotka neevidovala žádné výnosy a náklady, které jsou mimořádné svým objemem nebo
původem.

4. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Účetní jednotka není společníkem s neomezeným ručením v žádné účetní jednotce.

5. Informace o položkách dlouhodobého majetku

Rozpisdlouhodobého hmotného majetku

Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena

Skupina majetku Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Úbytky
období období období období období období

Přírůstky

Pozemky 85478 85478 85478 85478

Stavby 5386215 5386215 1177562 1065454 4 208653 4 320761

Samostatné movité
1607850 1214498 1233111 1078802 374739 88130 393352

věci

Ostatní DHM 2835298 2869114 2835298 2869114 O O 33816

Nedokončený DHM

4



Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

společnosti SOUŽITí 2005, O.p.s.

ke dni 31.12.2019

6. Celkové odměny účtované auditorem

Druh služby Náklad

Povinný audit roční účetní závěrky 40.000
Jiné ověřovací služby (audit čerpání
dotace) 10.000
Daňové poradenství O
Jiné neauditorské služby O

7. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Účetní jednotka nedrží v žádné ÚJ podíl.

8. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
Jedná se o pojistné a zálohu na daň z příjmu ze ZČ z titulu vypočtených mezd za 12/19.
OSSZ 99 480 Kč
ZP 42909 Kč
Záloha na daň ze ZČ 34242 Kč.
Závazkybyly uhrazeny v řádném termínu v lednu 2020.

9. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Účetní jednotka nenabyla žádné cenné papíry.

10. Informace k položkám dluhů

10.1. Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti
k rozvahovému dni přesahuje 5 let
Nejsou evidovány.

10.2. Dluhy kryté zárukou
Nejsou evidovány.

10.3. Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze
Nejsou evidovány.

11. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Výsledek hospodaření - hlavní činnost - 260201,97 Kč

hospodářská činnost - O

Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmu - účetní hospodářský výsledek 260 202 Kč +
připočitatelné položky k základu daně - odčitatelné položky od základu daně.
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmu Kč.
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Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s.

ke dni 31.12.2019

12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období
v členění podle výkazu zisku a ztráty

Zaměstnanci celkem Ztoho

řídících pracovníků

Běžné účetní Minulé účetní Běžné účetní Minulé
období období období účetní

období

průměrný počet zaměstnanců 11 11 1 1

Mzdové náklady 3841861 3327015 729316 669426

Odměny členům statutárních orgánů společnosti O O O O

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti O O O O

Náklady na sociální zabezpečení 1280969 1123671 247216 227609

Sociální náklady 163137 142810 29743 27985

Osobní náklady celkem 5285967 4593496 1006275 925020

13. Účasti členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Nebyly uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

14. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Statutárnímu orgánu, členům správní ani dozorčí rady nebyly poskytnuty žádné zálohy, závdavkya

úvěry, záruky, důchodové pojištění, ani bezplatné užíváníosobního auta.

15. Informace k dani z příjmů

15.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Rozdíl mezi výnosy a náklady společnosti získanýz výkazu zisku a ztráty účetní jednotky plus
připočitatelné položky dle ř. 30,40,50 daň. přiznání k dani z příjmu PO - odčitatelné položky
dle ř. 101 a 112 DAP.
Ř. 30 částky, o které se zvyšujeVH dle § 23 odst.3 písmo a) bodu 3 až 20 ZDP
Ř. 40 nedaňové náklady
Ř. 50 rozdíl účetních a daňových odpisů
Ř. 101příjmy, které nejsou i veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně
Ř. 112 částky, o které lze snížit VH dle § 23 odst. 3 písmo c) ZDP
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Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

společnosti SOUŽITí 2005, o.p.s.

ke dni 31.12.2019

15.2. Použité daňové úlevy
§ 20 odst. 7 zákona o dani z příjmu 208000 Kč, tj. úleva 19%39520 Kč

15.3. Způsob užití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích
Daňová úleva z roku 2018 byla využita v plné výši.
Daňová úleva z r. 2019 bude využita v roce 2020.

16. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů

Dárce Účel daru Hodnota daru
Eva Fedáková finanční dar 3000,00
Jaroslav Pietrowski finanční dar 391,00
Obec Písečná provoz pečovatelské služby 15000,00
Milan Odziomek finanční dar 4000,00
Ing.Tomáš Asman drogistické zboží 10000,00
PharmDr. Drahomír Tomas zdravotnické potřeby 9577,00
Miroslav Zajíček finanční dar 6000,00

17. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Nebyly organizovány žádné veřejné sbírky.

18. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Dozorčí rada společnosti rozhodla dne 6.5. 2019 o převedení zisku za rok 2018 ve výši 329.399,38
Kč do rezervního fondu společnosti.

19. Informace o individuálníprodukční kvótě, individuálním limitu prémiových práva jiných
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani
výsledkových účtech.
Netýká se účetní jednotky.

20. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události.

21. Společnost má dostatečné zdroje na financování své činnosti do budoucnosti (dotace, dary,
příspěvek zakladatele).

Mgr. Štěpánka Beníčková
ředitelka společnosti

Sestavenodne: 7.4.2020

SOUŽITÍ 2005, o.p.s.
Mikulovice, Na Bukovci I, 790 84~
oič. CZ26873265. iel.: 584429 14,)
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