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1. Základní údaje 

Název organizace 

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace 

Sídlo  

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře 

Identifikační číslo 

47815868 

Právní forma 

Příspěvková organizace 

Zřizovatel  

Město Kravaře 

Statutární orgán 

Ing. Petr Adamec   – ředitel  

Druh služby  

Domov pro seniory 

Identifikátor služby 

2651592 

Dotaci na zajištění sociální služby poskytli 

        Město Kravaře             Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  

   Moravskoslezský kraj  Ministerstvo zdravotnictví ČR 
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2. Úvodní slovo ředitele 

Vážení členové městské rady,  

dámy a pánové, 

předkládám Vám Výroční zprávu 2020 organizace Domova pro seniory sv. Hedviky – 

Kravaře, příspěvkové organizace, která dokumentuje poslání, činnost a hospodaření 

domova. 

Rok 2020 byl zcela jiný a výjimečný, takový, který z nás nikdo ještě nezažil. Svět postihla 

pandemie nákazy Covid-19. Tato nemoc prakticky úplně všem změnila život. A jak jsme se 

s nemocí utkali v našem domově, je popsáno v samostatné kapitole této zprávy. 

A nyní základní informace o našem domově. Kapacita je 46 lůžek. Službu domova 

využilo v roce 2020 celkově 63 klientů. Provoz a službu zajišťovalo celkem 35 zaměstnanců, 

z toho 26 v přímé péči.  

K 1. 1. 2020 došlo k navýšení úhrad od klientů za ubytování a stravu, ve srovnání s 

rokem 2019 v průměru o 5,5%. Navýšení úhrad bylo vyvoláno zvyšujícími se běžnými 

provozními výdaji a nárůstem osobních nákladů (mezd) zaměstnanců.  

Organizace hospodařila s celkovým provozním rozpočtem 22 mil. Kč. Příjem organizace 

byl především zajištěn vlastními příjmy (tržbami), stálou dotací od zřizovatele města Kravaře 

a dotací z Moravskoslezského kraje. V důsledku pandemie jsme také obdrželi mimořádné 

státní dotace na pokrytí zvýšených nákladů, výpadku příjmů organizace a na odměny 

zaměstnanců. 

V roce 2020 byla 2. etapou dokončena investiční akce klimatizace budovy. Tím jsme 

dosáhli, že jsou plně klimatizovány všechny pokoje klientů. Investice 2. etapy byla 

realizována v hodnotě 1,83 mil. Kč. Na investici se podílel Moravskoslezský kraj s finanční 

dotací ve výši 880,1 tis. Kč a náš zřizovatel – město Kravaře, svým investičním příspěvkem 

ve výši 900 tis. Kč. 

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře je svým posláním a činností nedílnou součástí 

života ve městě a jeho blízkého okolí, kde je podporována sounáležitost s městem, kde je 

vytvářeno pevné sociální zázemí pro seniory, pro ty, kteří potřebují nezbytnou pomoc  

a jistotu pro další život, udržení vztahu s blízkými a zajištění důstojného doprovázení 

v závěru života.  

Vysoký standard námi poskytované služby však není možný bez vysokého pracovního 

nasazení, obětavosti zaměstnanců, dobrovolníků a příznivců, kterým bych chtěl za jejich 

práci poděkovat.  

Zvláště pak oceňuji a děkuji za obětavou práci všech zaměstnanců v průběhu nákazy a 

pomoc vojáků v domově a také za velikou solidaritu okolí, v této těžké době. 

Děkuji také zřizovateli městu Kravaře, Moravskoslezskému kraji, našim sponzorům a 

všem dárcům za jejich vstřícnost, kterou jsme zvláště ocenili v tomto „epidemickém“ roce. 

 

Ing. Petr Adamec 
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3. Covid-19 

Na přelomu roku 2019/2020 jsme ve sdělovacích prostředcích dostali první informace, že 

někde „daleko“ v Číně na tržišti propukla nakažlivá nemoc. Nemoc se v zápětí proměnila 

v pandemii a byla označena jako Covid-19. V důsledku velké mobility lidí se rychle rozšířila 

po celém světě, uchvátila celý svět a najednou, nebyla už vůbec daleko. Nakažených 

každým dnem geometrickou řadou přibývalo, začalo jich být miliony a tisíce lidí na světě 

denně s touto nákazou umíralo. Pandemie celé společnosti obrátila život „vzhůru nohama“. 

Každému segmentu společnosti jinak. 

V důsledku vyhlášeného nouzového stavu a dalších preventivních opatřeních vládou, 

ministerstvy sociálních věcí a zdravotnictví, krajem a hygienou jsme provoz Domova museli 

úplně změnit. Služba byla poskytována jen na základní úrovni a přibylo mnoho dalších 

povinností, jak v oblasti fyzických opatření (dezinfekce, ochranné pomůcky, vyčlenění prostor 

pro nemocné) tak i v nárůstu administrativy a neustálých podávaní hlášení na „vyšší“ místa.  

Velký dopad opatření měl i na samotné klienty, a to hlavně v důsledku zákazu návštěv, 

opuštění Domova a i celkového omezení kontaktů mezi sebou navzájem. Tato izolace se 

velmi nepříznivě podepisovala na psychice klientů. Proto jsme se co nejvíce snažili klienty 

individuálně aktivovat a jak to bylo jen možné, umožnit návštěvy dle vyhlášených kritérií a 

realizovat podpůrné společné akce v kulturní místnosti a hlavně na zahradě Domova. 

Nákaza se nakonec nevyhnula ani našemu Domovu pro seniory sv. Hedviky – Kravaře. 

S takovou situací se nikdo z nás ještě nesetkal. A jak u nás proběhla? 

Na přelomu měsíce září a října vstoupil Covid-19 již i do samotného domova. První 

informaci jsme o tom dostali z nemocnice v Opavě, kdy jedna naše klientka tam byla 

odvezena s podezřením na zápal plic. Netušili jsme, že má i nákazu, protože před odvozem 

do nemocnice jsme ji provedli Rapid test, který jsme měli k dispozici (od státu), a ten vyšel 

negativní. V nemocnici ji provedli nový test, tentokráte PCR a ten vyšel pozitivní. Hygiena 

okamžitě rozhodla o plošném testování všech zaměstnanců a klientů. Termín byl určen na  

7. 10. 2020. Do toho času se mohli zaměstnanci pohybovat pouze do práce a z práce domů 

a omezit další kontakty. Výsledek testů byl však zdrcující. Nákazu dostalo cca 75% klientů a 

65% zaměstnanců. V důsledku toho, po konzultaci s hygienou a krizovým štábem města, byl 

celý domov prohlášen za Covid zónu. 

Hrozilo velké nebezpečí, že se o klienty nebude mít kdo starat a při tom, pro nás nebylo 

možné ani na hodinu službu neposkytovat, mělo by to fatální dopady.  

V tuto chvíli byl náš úkol jediný, udržet provoz domova za každou cenu. Proto jsme hned 

požádali o pomoc našeho zřizovatele, město Kravaře a Moravskoslezský kraj. Na základě 

této žádosti nám bylo do jednoho týdne, a to dne 13. 10. 2020 k pomoci zasláno 7 vojáků. 

Do té doby jsme však museli udržet provoz svými silami, což znamenalo, že do práce chodili 

(obětavě a dobrovolně) i nemocní zaměstnanci, kterým to průběh nemoci umožňoval. 

Celou situaci jsme společnými silami zvládli a zde ještě jednou přináleží velké ocenění a 

poděkování všem zaměstnancům, kteří bez ohledu na to, že byli sami nemocní, klienty 

neopustili. Velké poděkování taky přináleží vojákům, že nám opravdu hodně pomohli, ačkoli 

v počátku ani nevěděli, do čeho vlastně jdou – byl to u nás (v ČR) počátek druhé vlny 

pandemie, která byla mnohem silnější než ta první a fakticky se teprve teď lidé s nákazou 

začali potkávat. Vojáci nám pomáhali celkově 14 dnů, do 27. 10. 2020.  
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V této době jsme se také setkali s velkou solidaritou okolí a města. Obdrželi jsme spoustu 

darů, zvláště to co jsme nejvíce v počátku potřebovali – roušky, štíty, brýle, dezinfekci. Všem 

dárcům ještě jednou taky děkujeme. 

4. Poslání organizace 

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace poskytuje sociální 

službu domov pro seniory podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a je určena 

pro osoby starší 65 let.  

Posláním Domova je zajistit klidný a důstojný život seniorům, kteří potřebují pravidelnou 

pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Domov usiluje  

o zajištění denních potřeb, uchování soběstačnosti, naplňování duchovních potřeb klientů, 

udržení vztahu s blízkými a zajištění důstojného doprovázení v závěru života.  

Cíle poskytované služby 

 podpora klienta při příchodu do Domova – ve spolupráci s klientem a jeho rodinnými 

příslušníky vybavit pokoj při ubytování v Domově, pomoci klientovi lépe přijímat změnu 

nového prostředí, 

 zachování nebo rozvíjení stávajících schopností a dovedností klienta – motivovat  
a podporovat klienta v soběstačnosti, napomáhat klientovi k udržení pocitu užitečnosti, 
motivovat klienta k vedení aktivního života v Domově, 

 podporování klienta při udržování sociálních kontaktů – v kontaktu s rodinou, přáteli, při 
navazování vztahu s dalšími klienty v Domově, ve využívání služeb a aktivit v Domově a 
mimo Domov, 

 naplňování duchovních potřeb klienta – respektovat individuální duchovní potřeby klienta, 
citlivě doprovázet klienta v závěru života. 

Zásady poskytování služby 

 týmová spolupráce – pracovníci při poskytování služby klientovi navzájem spolupracují  

a předávají si informace, 

 dodržování práv klientů – pracovníci při poskytování služby dodržují a respektují 

soukromí klienta, 

 respektování volby – pracovníci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí  

a přání klienta, 

 individuální přístup – pracovníci při poskytování služby postupují podle individuálních 

potřeb klienta, 

 poskytování odborné služby – pracovníci mají odborné vzdělání, které si nadále zvyšují. 

Domov zajišťuje 

 ubytování v budově Domova sv. Hedviky, Alejní 375/22, 747 21 Kravaře, 

 poskytnutí stravy, 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 aktivizační činnosti, 

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

 nezbytnou zdravotní péči, 

 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 
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5. Zpráva o činnosti a plnění závazku organizace 

Sociální péče  

V roce 2019 jsme dokončili aktualizaci všech Standardů kvality sociální služby včetně 

jejich příloh. S počátkem roku 2020 jsme rozběhli poskytování sociální služby dle nových 

standardů. Vlivem začínající pandemie, která nás pak provázela celý rok, však jsme museli 

poskytování služby zcela změnit a přizpůsobit ji této neobvyklé a těžké situaci. Na základě 

opatření vlády jsme se soustředili na poskytování služby v základních činnostech a to tak, 

abychom co nejvíce ochránili naše klienty. V kritických situacích jsme museli vždy, na určité 

období, zavést nouzové opatření spojené s ochranou zdraví a života klientů i zaměstnanců, 

které hlavně spočívalo v tom, že klienti byli „uzavřeni“ ve svých pokojích, tak aby se co 

nejvíce omezily vzájemné kontakty. Veškerá služba jim pak byla poskytována přímo na 

pokojích včetně plného stravování. 

Návaznost na poskytované služby a aktivity pro klienty (výběr) 

Počátkem roku jsme ještě nevěděli co nás bude čekat a aktivity pro klienty v novém roce 

jsme rozjeli naplno. Děti z Mateřské školy Petra z Kravař nás navštívily Tříkrálovým 

vystoupením, pan Glabasnia v rámci přednášky Malé univerzity III. věku nám přiblížil práci 

hasičů. Tím jsme ukončili zimní semestr a letní semestr z důvodu pandemie nebyl již ani 

zahájen. 

Koncem měsíce ledna jsme pro klienty uspořádali tradiční ples, tentokráte myslivecký. 

Všichni jsme se na ples dlouho připravovali, hledali vhodné oblečení, další dekorace a 

doplňky. O ples byl velký zájem a klienti i s dalšími návštěvníky se vesele bavili, s hudbou si 

zazpívali a také si zatančili. Při odchodu z plesu nikdo nešel s prázdnou, každý účastník si 

odnášel nějakou tu cenu, kterou vyhrál v připravené tombole na slosovatelnou vstupenku. 

V únoru volné chvíle klientů zpěvem, tancem i básněmi obohatily děti ze Základní školy 

Kravaře – Kouty. Měsíc jsme ukončili tradiční akcí Pochováním basy. 

Pak přišel měsíc březen. V důsledku rychle rozšiřující se pandemie Covid-19 byl v celé 

republice vyhlášen nouzový stav. Veškeré společné aktivity se nám rázem zastavily. Nastalo 

období nejistoty a uzavření. Aktivity probíhaly pouze individuální na pokojích. Kontakt 

s okolním světem a příbuznými jsme klientům alespoň umožňovali přes video hovory  

na darovaném tabletu. 

V květnu sice byl nouzový stav ukončen, ale mnohé omezující opatření zůstaly pro nás 

stále v platnosti. Beze zbytku jsme však využívali „vymezený“ prostor a umožnili, dle 

vyhlášených přísných hygienických opatření, návštěvy klientů. Také jsme v kulturní místnosti 

oslavili Den matek, předali klientům malou kytičku od vedení města a přidali i drobné dárečky 

od dětí a zaměstnanců z mateřské školy z Kravař. Klienty to velice potěšilo. 

I přes celé léto pro nás platily omezující opatření a nemohlo docházet k volnému pohybu 

klientů. Stále platily omezující pravidla návštěv a pro opuštění Domova. Jedinou akcí mimo 

„brány“ domova tak za celý rok 2020 zůstala v červenci návštěva zámecké kaple. Klienti měli 

možnost si prohlédnout v plné kráse právě zrestaurované stropní fresky a prožít mši svatou, 

slouženou otcem Janem Szkanderou. I tato akce však proběhla v omezujícím režimu, pouze 

za účasti klientů a zaměstnanců. 
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V srpnu jsme také prožili dvě nevšední akce té doby. Jedna naše seniorka oslavila své 

sté narozeniny a klientům na zahradě pod širým nebem, při dodržení nařízených odstupů, 

zahrála polská skupina AllDete. 

Ale v říjnu nám „práh“ domova překročila nákaza pandemie Covid-19 a celý život nám 

převrátila. Podrobně bylo již popsáno v kapitole Covid-19. Jaký to mělo dopad na domov, je i 

patrné v další kapitole „Statistické údaje klientů a zaměstnanců“, jako např. nízká obsazenost 

lůžek, v důsledku zákazu přijímání nových klientů a povinnosti držet volnou „karanténní“ 

kapacitu a vyšší úmrtnost, cca o deset klientů ve srovnání s dlouhodobým průměrem. 

Na závěr roku, po uzdravení všech z nemoci, na Štědrý den, jsme se všichni společně 

sešli v kulturní místnosti Domova, poděkovali sv. Hedvice naší patronce za ochranu, 

zazpívali si koledy a předali drobné dárky všem klientům.  

Personální zajištění služby 

Vzhledem k zvyšující se závislosti klientů na cizí pomoci a snahy Domova udržet kvalitu 

poskytovaných služeb byla vyvolána potřeba navýšení úvazků pracovníků v přímé péči  

o jeden úvazek. Organizace tak zajišťovala službu v počtu 35 zaměstnanců, 

z toho 26 v přímé péči, zastoupených na pozicích: sociální pracovník, aktivizační pracovník, 

pracovník přímé péče, všeobecná sestra, praktická sestra a ošetřovatel. 

Dlouhodobé pracovní výpadky zaměstnanců, z důvodů nemocenských, dovolených 

apod., byly dle potřeby vykryty pracovníky v pracovním poměru sjednaném na základě 

dohody tak, aby služba byla vždy zajištěna na požadované úrovni. 

Vzdělávání zaměstnanců 

Pečujícímu personálu, v jejich nelehké práci, je nezbytná podpora formou vzdělávání. 

Bohužel pandemie nám neumožnila provádět odborné vzdělávání zaměstnanců v plném 

rozsahu a byly uskutečněny pouze základní vzdělání v celkovém rozsahu 450 hodin. 

Přehled vzdělávání a školení zaměstnanců za rok 2020 v číslech 

Vzdělávání mimo pracoviště (mimo Domov) 

 
Téma 

Vzdělávací 
organizace 

Počet 
proškolených 
zaměstnanců 

Počet školících 
hodin celkem 

Práva a povinnosti 

poskytovatelů sociálních služeb 

ve vztahu k médiím 

APSS ČR 
1 4 

Dvoudenní seminář pro ředitele 

organizací poskytující sociální 

služby - MSK 

APSS ČR 
1 8 

Problematika stresu pracovníků 
v sociální oblasti a vhodné 
nástroje pro jeho odbourávání 

IBB 
1 6 

Celkem 18 
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Vzdělávání a školení na pracovišti (v Domově) 

Téma 
Vzdělávací 
organizace 

Počet 
proškolených 
zaměstnanců 

Počet 
školících 

hodin celkem 

Dezinfekční plán – dezinfekce rukou p. Menšíková 33   66 

BOZP a PO Ing. Frank 34 119 

Školení řidičů Ing. Frank 7   12 

Celkem  432 

Provozně technické podmínky 

Klienti jsou ubytováni ve 14 jednolůžkových pokojích a v 16 dvoulůžkových pokojích. 

Pokoje jsou převážně s příslušenstvím, tj. s WC a sprchovým koutem. U čtyř pokojů v I.NP a 

u jednoho pokoje ve IV. NP je příslušenství dostupné z chodby. Všechny pokoje jsou 

klimatizovány. 

Klienti se mohou dále pohybovat a využívat společné prostory Domova. Jedná se o 

společnou jídelnu, kulturní místnost, terapeutickou dílnu, terasu a venkovní prostory 

Domova. 

Klienti mají v rámci péče o nich v objektu domova dále k dispozici služby lékaře, 

fyzioterapeuta, kadeřnice a pedikérky. 

Naše organizace se také pravidelně prezentuje v místním periodiku Besedník a aktuální 

informace o dění v Domově uvádíme na webových stránkách Domova. 
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6. Statistické údaje klientů a zaměstnanců 

Kapacita zařízení 

Kapacita zařízení 46 

 

 

Obložnost lůžek v roce 2020 42,3 

Klienti  

Počet klientů k 31. 12. 2019 45 

Počet nástupů k pobytu za rok 2020 18 

Počet ukončení pobytu za rok 2020 25 

Z toho úmrtí  25 

Počet klientů k 31. 12. 2020 38 

mužů  8 

žen 30 

ve věku 60 – 65 let 1 

ve věku 66 – 75 let 5 

ve věku 76 – 85 let 16 

ve věku 86 – 95 let 15 

ve věku nad 95 let 1 

Průměrný věk klientů 83,9 

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby 
k 31. 12. 2020 

 

I.   stupeň závislosti 5 

II.  stupeň závislosti 6 

III. stupeň závislosti 14 

IV. stupeň závislosti 7 

Poznámka: U ostatních klientů bylo PNP ve 
vyřizování 

Zaměstnanci – pracovní smlouvy 

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 35 

Ukončení pracovního poměru zaměstnanců v průběhu roku 2020 7 

Návrat zaměstnanců z RD v průběhu roku 2020 0 

Nástup nových zaměstnanců v průběhu roku 2020 8 

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 36 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2020 (přepočtený)  35,7 

muži 
8 

ženy 
30 

do 65; 1 

66 – 
75; 5 

76 – 85; 
16 

86 – 95; 
15 

nad 95; 1 

I. stupeň  
5 

II.  
stupeň 6 

III. 
stupeň 

14 

IV. 
stupeň 

7 
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Dohody o provedení práce (DPP) nebo o pracovní činnosti (DPČ)  

Popis pracovní činnosti Počet DPP Počet DPČ 

Výdej stravy  5 1 

Přímá péče - doplnění stavu pracovníků na směně  4 2 

Úklid  3 1 

Pomocné práce v prádelně  2 0 

Rekondiční masáže klientům  0 0 

Celkem 14 4 

Poznámka: jde o zástupy za řadové zaměstnance v případě nemoci, čerpání dovolené, apod. 

Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců 35 

 

 

 

 

muži 2 

ženy 33 

ve věku 20 - 29 let 3 

ve věku 30 - 39 let 3 

ve věku 40 - 49 let 12 

ve věku 50 - 59 let 16 

ve věku 60 let a více 1 

Průměrný věk 47,3 
  
Vzdělání  

Základní 2 

Střední s výučním listem 16 

Střední s maturitou 13 

VŠ bakalářské studium 1 

VŠ magisterské studium 3 

  

 

  

20-29; 3 

30-39; 3 

40-49 
12 

50-59 
 16 

nad 60; 1 

Základní; 
2 

Střední 
vyučen 

16 

Střední 
maturit 

13 

Bakalář1 

Magistr3 
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7. Finanční hospodaření za rok 2020 

Neinvestiční příjmy (Kč)  
Příjmy 

 

 
Rozložení dotací dle zdrojů 

 

Výdaje 

 

Vlastní příjmy        12 149 527 

Výnosy - tržby  11 762 565 

Zúčtování fondů - použití 
finančních prostředků, SD  

      227 953 

Úroky            944 

Ostatní výnosy       158 065 

Dotace 9 818 923 

MSK - provozní    7 870 000 

Město Kravaře - provozní       600 000 

MPSV – (Covid) financování 
vícenákladů a výpadky příjmů 

383 700 

MPSV – (Covid) odměny PSS 763 842 

MZ ČR – (Covid) odměny ZP 201 381 

Neinvestiční příjmy celkem   21 968 450 

  
Neinvestiční výdaje (Kč) 

Provozní náklady 3 878 486 

Spotřeba materiálu,potravin,..    1 980 935 

Spotřeba energie     754 035 

Opravy a udržování     187 565 

Cestovné          550 

Náklady na reprezentaci             471 

Ostatní služby      954 930 

Osobní náklady 17 738 739 

Mzdové náklady    13 158 742 

Zákonné sociální pojištění     4 271 491 

Zákonné a jiné soc. náklady        308 506  

Ostatní náklady         124 661 

Odpisy      224 531 

Neinvestiční výdaje celkem    21 966 417 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ            2 033 

Tržby 

Fondy Úroky 

Ostatní 
výnosy 

Dotace 

Dotace 
MSK 
80% 

Dotace 
město 

6% 

MPSV 
vícenákl. 

4% 

MPSV 
odměny 

8% 

MZ ČR 
odměny 

2% 

Provozní 
náklady 

Osobní 
náklady 

Ostatní 
náklady 

Odpisy 
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Majetek a závazky v Kč podle roční uzávěrky 2020 

AKTIVA   10 013 632 Provozní náklady 

 

 

Fondy 

 

Stálá aktiva    5 015 852 

Dlouhodobý hmotný majetek  11 431 626 

Oprávky k DHM  -6 415 774 

Oběžná aktiva      4 997 780 

Zásoby      261 564 

Krátkodobé pohledávky      872 773 

Krátkodobý finanční majetek   3 863 443 

Přechodné účty aktivní 0          

PASIVA    10 013 632 

Vlastní zdroje  6 784 778 

Jmění příspěvkové organizace      4 999 913 

Fond odměn (FO)      22 613 

Fond kulturních a sociálních 
potřeb (FKSP) 

      193 412 

Fond rezervní (FR)      489 885 

Fond reprodukce majetku 
(FRM) 

    961 170 

Kulturní fond klientů (KFK)    115 752 

Výsledek hospodaření        2 033 

Cizí zdroje   3 228 854 

Krátkodobé závazky  3 105 948 

Přechodné účty pasivní 122 906 

Přijaté finanční dary v roce 2020 

 Finanční dary seniorům na kulturní a společenské účely            50 000,- Kč 

 Finanční dary na poskytování soc. služby                                                     15 000,- Kč 

Přijaté věcné dary v roce 2020 

 Zdravotnický a pečovatelský materiál                 50 381,- Kč  

 Tablet Huawei                                                                                                 5 885,- Kč 

 

 

 

Materiál 
potravin 

Energie 

Opravy cestovn 

Repreze
ntace a 

Ostatní 
služby 

FO 

FKSP 

FR 
FRM 

KFK 
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Nákup DDHM nad 3.000,- Kč do 40 tis. Kč - výběr 

Pračka, mobily, dávkovač desinfekce včetně stojanu, chladnička do ošetřovny, úklidové 

vozíky pro uklízečky, kamera, počítač, nerez vozík na převoz jídla. 

Investice 

 Klimatizace – 2. etapa                                  1 850 499,- Kč  

 Myčka nádobí Redfox                                                                                      44 770,- Kč                                                            

V roce 2020 byla 2. etapou dokončena investiční akce klimatizace budovy. V druhé etapě 

byla celkově zavedena klimatizace do 24 místností v 1. a 2. NP z toho 12 pokojů pro 16 

uživatelů (tj. pro cca 1/3 uživatelů celkové kapacity sociální služby) a 12 dalších místnosti, 

které jsou využívány také uživateli nebo tvoří zázemí domova (např. terapeutická dílna, 

klubovna, sklad potravin, výdejna stravy, jídelna, denní místnost zaměstnanců, kancelář 

sociální pracovnice, účetní, ředitele apod.).  

Investice 2. etapy byla realizována v hodnotě 1,83 mil. Kč. Na investici se podílel 

Moravskoslezský kraj s finanční dotací ve výši 880,1 tis. Kč a náš zřizovatel – město 

Kravaře, svým investičním příspěvkem ve výši 900 tis. Kč. Zbylá částka investice cca 50 tis. 

Kč byla uhrazena ze zdrojů Domova. 

Tím jsme dosáhli, že jsou plně klimatizovány všechny pokoje klientů, společné prostory 

pro klienty i kanceláře zaměstnanců. To nám umožňuje v létě prostory chladit a naopak 

v chladném období pokoje temperovat na příjemnou teplotu.  

Opravy a údržba - výběr 

 Oprava – výmalba pokojů a spol. prostor      90 922,- Kč   

 Instalace transmodulátoru pro příjem TV programů                                         57 477,- Kč 

 Oprava elektr. lůžek                                                           11 153,- Kč 

 Oprava sekačky                                                                                                 4 364,- Kč 

Další opravy: pračky, RHP, WC, výtahu, ventilátoru 

vodov. baterie, sprchy, dveře, laviček,  ……                                  23 648,- Kč  

8. Kontrolní činnost 

Kontroly interní 

Interní kontrolní činnost, během celého roku, byla průběžná či namátková. Kontroly byly 

prováděny vedoucími pracovníky a to hlavně v oblasti kvality poskytované služby a 

dodržování pracovních postupů.   

Později se v tomto roce kontrolní činnost především zaměřila na dodržování 

mimořádných opatření vyvolaných nákazou, jako např. desinfekce osobní i prostředí, 

dodržování karanténních opatření, používání OOP – pláště, respirátory, rukavice, ochranné 

štíty apod. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Na tuto oblast se pak zaměřila i vnější 

kontrola krajské hygienické stanice, která taky neshledala nedostatky. 
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Kontroly externí 

Zřizovatel Město Kravaře  

Květen 2020, následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 podle 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Výsledek kontroly – v rámci kontroly nebylo 

zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky zřizovatele. 

Září 2020, průběžná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí 2020 

podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Výsledek kontroly – v rámci kontroly 

nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky zřizovatele. 

Listopad 2020, předběžná kontrola finančního plánu pro rok 2021. Výsledek kontroly – 

formální stránka kontroly nevykazuje žádné nedostatky. 

Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě 

Listopad 2020, kontrola plnění mimořádných opatření MZDR 13719/2020 ze dne  

19. 10. 2020 vydaných pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s Covid-19. 

Výsledek kontroly – požadavky mimořádného opatření jsou plněny ve všech bodech. 

 

Výroční zprávu zpracovali 

Ing. Petr Adamec, ředitel 

Bc. Kateřina Gebauerová, sociální pracovnice 

Ingrid Korpasová, účetní 

 

Duben 2021 
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9. Příloha – Výše úhrad za ubytování a stravu od 1. 1. 2020 

Výše úhrad byla stanovena v souladu s § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném 

znění, kterou se provádí Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. a činí za 

ubytování včetně úklidu, praní, žehlení, drobných oprav prádla a celodenní stravu: 

Druh úhrady Kč/den 

Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se SZ a KL 210,- 

Ubytování v 1 lůžkovém pokoji se SZ 205,- 

Ubytování v 1 lůžkovém pokoji 200,- 

Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se SZ a KL 195,- 

Ubytování v 2 lůžkovém pokoji se SZ 190,- 

Ubytování v 2 lůžkovém pokoji s KL 185,- 

Ubytování v 2 lůžkovém pokoji 180,- 

Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 2 vedlejší  156,- 

Strava normální, dietní, šetřící, diabetická, 3 hlavní jídla a 1 vedlejší  148,- 

Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace 

Poznámka: Max. výše úhrady podle § 15 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění 

činí u ubytování 210,- Kč/den a u stravy 170,- Kč/den.  

Měsíční úhrada za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 2 vedlejší) v Kč 

Ubytování 
Úhrada  

za 31 dnů 
Úhrada  

za 30 dnů 
Úhrada  

za 29 dnů 
Úhrada  

za 28 dnů  

1 lůžkový pokoj, SZ, KL 11 346 10 980 10 614 10 248 

1 lůžkový pokoj, SZ 11 191 10 830 10 469 10 108 

1 lůžkový pokoj 11 036 10 680 10 324 9 968 

2 lůžkový pokoj, SZ, KL 10 881 10 530 10 179 9 828 

2 lůžkový pokoj, SZ 10 726 10 380 10 034 9 688 

2 lůžkový pokoj, KL 10 571 10 230 9 889 9 548 

2 lůžkový pokoj 10 416 10 080 9 744 9 408 

Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace 
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Měsíční úhrada v Kč za ubytování a celodenní stravu (3 hlavní jídla a 1 vedlejší) 

Ubytování 
Úhrada  

za 31 dnů 
Úhrada  

za 30 dnů 
Úhrada  

za 29 dnů 
Úhrada  

za 28 dnů  

1 lůžkový pokoj, SZ, KL 11 098 10 740 10 382 10 024 

1 lůžkový pokoj, SZ 10 943 10 590 10 237 9 884 

1 lůžkový pokoj 10 788 10 440 10 092 9 744 

2 lůžkový pokoj, SZ, KL 10 633 10 290 9 947 9 604 

2 lůžkový pokoj, SZ 10 478 10 140 9 802 9 464 

2 lůžkový pokoj, KL 10 323 9 990 9 657 9 324 

2 lůžkový pokoj 10 168 9 840 9 512 9 184 

Vysvětlivka: SZ je koupelna s WC, KL je klimatizace 

 

  



17 
 

10. Příloha – Organizační struktura  

domovník - údržbář
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údržby

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

pracovník přímé péče

Úsek

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace,

organizační struktura platná od 1. 4. 2019
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Úsek
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11. Příloha – Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 

 

Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře 
příspěvková organizace 

Alejní 375/22, 747 21 Kravaře 
 

 

V Kravařích dne 4. 1. 2021 

 

Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
V roce 2020 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

V roce 2020 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o omezení k přístupu  

k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno. 

V roce 2020 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Ing. Petr Adamec 

ředitel 
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12. Příloha – Výpis z obchodního rejstříku  
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13. Příloha – Fotodokumentace (výběr) 

 

Vystoupení dětí MŠ Kravaře, leden 2020 

 

Univerzita III. věku, leden 2020 
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Myslivecký ples, leden 2020 

 

Myslivecký ples, leden 2020 
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Vystoupení dětí ZŠ Kouty, únor 2020 

 

Vystoupení dětí ZŠ Kouty, únor 2020 
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Zámecká kaple – stropní fresky, červenec 2020 

 

Zámecká kaple, mše sv., červenec 2020 
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Vystoupení polské skupiny, srpen 2020 

 

Návštěva mladých muzikantů, září 2020 



25 
 

 

Oslava narozenin 100 let, srpen 2020 

 

Blahopřání k narozeninám 90 let, září 2020 



26 
 

 

Nástup vojáků na výpomoc, 13. října 2020 

 

Výpomoc vojáků, říjen 2020 



27 
 

 

Výpomoc vojáků, říjen 2020 

 

Ukončení výpomoci vojáků, 27. října 2020 



28 
 

 

Advent v domově, prosinec 2020 

 

Příprava na Vánoce – pečení perníčků, prosinec 2020 



29 
 

 

Štědrý den, prosinec 2020 

 

Štědrý den, prosinec 2020 



30 
 

 

Klimatizační jednotka v pokoji 

 

Klimatizační jednotka v jídelně 


