Dětské centrum Čtyřlístek,
příspěvková organizace
Nákladní 29
Opava

Zpráva o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace
za rok 2013

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace

„Každé dítě si zaslouží šanci“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI K 31. 12. 2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název organizace:
Adresa organizace:
Právní forma:
IČO:
Webové stránky:
E-mail:
Celková kapacita zařízení:

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková
organizace
Nákladní 29, 746 01 Opava
příspěvková organizace
68177992
http://www.dcctyrlistek.cz
info@dcctyrlistek.cz
81 lůžek

NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE:

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE:

Dětské centrum Čtyřlístek je veřejnou státní organizací poskytující















komplexní zdravotně výchovnou ústavní péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen
nevhodným domácím prostředím nebo jeho absencí, a to zpravidla do věku 3 let,
pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytovat tuto péči
starším dětem;
komplexní ambulantní i ústavní rehabilitační péči zajišťovanou ve stacionáři dětem
s poruchami hybnosti, dětem psychomotoricky retardovaným, s projevy lehké
mozkové dysfunkce, s vrozenými vývojovými vadami či jinými poruchami vývoje, a
to zpravidla do 6 let;
činnost odborné dětské ambulance s rehabilitačním zaměřením pro děti vyžadující
zvláštní péči;
činnost spojenou s výkonem sociálně právní ochrany dětí podle rozhodnutí
zřizovatele, především však provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
odbornou podporu a služby péče o ohrožené děti a rodiny;
služby související s realizací a podporou transformačních procesů v systému služeb
péče o ohrožené děti;
výkon a rozvoj služeb pro osoby s handicapem nebo osoby ohrožené sociálním
vyloučením;
přímý kontakt s ohroženými dětmi a rodinami a podporu procesů
deinstitucionalizace služeb v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny;
vzdělávání a osvětovou činnost v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny;
odbornou podporu nestátním neziskovým organizacím v oblasti péče o ohrožené děti
a rodiny;
odlehčovací a respitní služby pro rodiny s dětmi vyžadující speciální péči;
výkony spojené s domácí ošetřovatelskou péčí a respitní péčí v domácnosti;
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výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a, tj. vyhledávání dětí, na které se sociálněprávní ochrana zaměřuje (§ 6);
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o
dítě (§ 11 odst. 1 písm. a);
zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42), s celkovým
počtem 28 lůžek;
poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání
dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b);
v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c);
zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40).

Na hospodaření organizace mělo vliv i mimorozpočtové financování, zejména příspěvky
sponzorů a doplňková činnost. V rámci doplňkové činnosti Dětské centrum Čtyřlístek
zajišťuje
 výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizované ze
zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW;
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské
činnosti.
Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný radou kraje.
ŘEDITEL ORGANIZACE:
Jméno a příjmení:
e-mail:

Mgr. Petr Fabián
fabian@dcctyrlistek.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ORGANIZACE:
Jméno a příjmení:
Robert Nowak
e-mail:
nowak@dcctyrlistek.cz
ODBORNÝ ZÁSTUPCE PRO LÉKAŘSKOU PÉČI:
Jméno a příjmení:
MUDr. Martina Honková
e-mail:
honkova@dcctyrlistek.cz
ODBORNÝ ZÁSTUPCE PRO NELÉKAŘSKOU PÉČI:
Jméno a příjmení:
Bc. Radmila Žídková
e-mail:
zidkova@dcctyrlistek.cz
EKONOM ORGANIZACE:
Jméno a příjmení:
e-mail:

Ing. Martina Palyzová
palyzova@dcctyrlistek.cz

KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK,
PERSONALISTA:
Jméno a příjmení:
Mgr. Petra Chovancová
e-mail:
chovancova@dcctyrlistek.cz
POČET ZAMĚSTNANCŮ:
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A. Vyhodnocení úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena
V roce 2013 jsme přijali do našich zařízení celkem 105 dětí.
Propustili jsme 105 dětí. Snažíme se, aby jejich pobyt u nás byl co nejkratší.
60 dětí bylo propuštěno zpět do vlastní rodiny, 10 dětí šlo do osvojení, 25 dětí odešlo do
pěstounské péče. 10 děti jsme umístili do DD nebo ÚSP.
Rok 2013 do své biologické rodiny odcházelo 57 % přijatých dětí. Při podrobné analýze
důvodnosti přijetí, byli v 77 % iniciátory samotní rodiče, 22 % dětí bylo přijato na základě
předběžného opatření, ve zbývajících případech se jednalo o nařízení ústavní výchovy.
Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali do vyřízení závažné sociální
situace 68 dětí ve věku od narození do 18 let.
60 osob bylo přijato na lůžka pro doprovod dětí.
Využití lůžek obou našich zařízení v r. 2013 bylo 107,2 %. Překročení maximální kapacity
je dáno reálnou přetížeností obou zařízení.
Od 1. 6. 2006 plně jako celek fungujeme v režimu tzv. domácích buněk, jehož smyslem je
maximálně přiblížit pobyt v ústavním zařízení domácím podmínkám.
Každá domácí buňka je tvořena bytovou jednotkou, kde péči o děti vedou čtyři dětské sestry.
Dopolední program je tvořen výchovou, rehabilitací, individuálními programy, který je
nastaven pro každé dítě jednotlivě návštěvou školky či školy podle věku dítěte. Odpolední
program – je jako doma – dělat společně všechny činnosti, které patří k běžnému režimu
domácnosti, včetně výletů atd.
Celý program jsme rozšířili o zmíněné individuální plány rozvoje dítěte včetně jejich
hodnocení. Tyto změny velmi pomohly - podle našich sledovaných parametrů - k rozvoji
dětí a k jejich snazšímu přechodu do domácího prostředí. Jednou za měsíc probíhají
konzultační intervize našich odborných pracovníků.

V únoru 2009 jsme získali certifikát o udělení akreditace SAK ČR pod evidenčním číslem
00108 a byli jsme jediným zařízením v republice tohoto typu, které získalo tento certifikát.
V únoru 2012 jsme v rámci reakreditace titul „akreditované pracoviště“ pod číslem 00189
obhájili.
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I.

Oddělení dětského domova

„Poskytnout dítěti pocit bezpečí a jistoty a připravit ho na návrat do rodiny“
Oddělení dětského domova v Dětském centru Čtyřlístek v Opavě se snaží prosazovat
moderní trendy v péči o děti:
 napodobovat rodinný typ péče s dostatkem zdravotnického a jiného personálu se
snahou, aby se u dětí personál střídal co nejméně, každé dítě má svoji „ tetu patronku“;
 zvyšovat průběžně kvalifikaci zdravotnického personálu - sestry se účastní různých
školení a seminářů v IDVZ Brno a ILF Praha, měsíčně se konají v zařízení odborné
semináře, často multioborové;
 umožňovat návštěvy rodičů k dětem denně – běžně v době 9 -17,30 hodin, jinak
kdykoliv po domluvě;
 docílit toho, aby život dětí u nás se nelišil od života dětí v rodinách: děti navštěvují
divadélka, chodí na výlety do přírody, absolvují lázeňské a ozdravné pobyty,
navštěvují zemědělskou farmu, vidí vesnici, obchody a podobně. Každý rok se účastní
zimní i letní rekreace, je pořádán výlet do ZOO;
 zajišťovat pobyt nezletilých matek s jejich dětmi - matky navštěvují základní školu
nebo učiliště, po návratu ze školy se starají o své děti. Často se jedná o matky
s nařízenou ústavní výchovou;
 zajišťovat pobyt matek s dítětem po porodu k zácviku matky v péči o dítě a posuzovat
jejich schopnosti o dítě pečovat;
 zajišťovat lůžka pro okamžitou pomoc v rámci okresu MSK pro děti 0 – 18 let.
 poskytovat poradenskou činnost rodičům, kteří mají děti v náhradní rodinné péči a
uchazečům o náhradní rodinnou péči;
 zajišťovat pravidelné setkávání rodičů a dětí v náhradní rodinné péči – jsou
organizována divadélka, dětský jarní a podzimní den, maškarní bál, Mikulášská
nadílka apod.;
 zajišťovat hippoterapii, canisterapii, dotekovou terapii, pohybovou stimulaci,
dechovou rehabilitaci, logopedii apod. ;
 každoročně je pořádán den otevřených dveří, jarní benefiční koncert „ Zpíváme pro
miminka“. Umožňujeme absolvování odborné stáže studentkám zdravotnických škol,
sociálně právních středních i vysokých škol, sociálním pracovnicím městských úřadů;
 nezletilým matkám je umožněna příprava k samostatné péči o dítě - je zřízena buňka
rodinného typu, pomáháme matkám při zvládání složité životní situace při
diskrétním/anonymním porodu.
 sociální pracovnice absolvovaly v roce 2012 výcvik „Řešení konfliktu technikou
meditace“ – naše služby se tak rozšířily o rodinné mediace;
 poskytujeme rovněž sociálně-právní poradenství;
 realizujeme edukační pobyty neboli zácvik v péči o dítě, respitní pobyty a pobyty dětí,
které mají hspitalizovány rodiče nebo osoby pečující.
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II.

Oddělení rehabilitačního stacionáře
„Děti, pojďte si hrát a poznávat“, „Mámo, táto, cvičte s námi“

Rehabilitační stacionář zajišťuje zdravotní, rehabilitační a výchovnou péči dětem
s poruchami hybnosti, dětem psychomotoricky retardovaným, s projevy lehké mozkové
dysfunkce, poruchami učení, děti s logopedickou péčí a s vrozenými vývojovými vadami či
jinými poruchami vývoje:
 dechová rehabilitace,
 nácvik grafomotoriky,
 rehabilitace individuální – zajištěné rehabilitačními pracovnicemi (Vojta, Bobath)
 dětská jóga, relaxační techniky,
 stimulace zraku u dětí s poruchami zraku ve spolupráci se Střediskem ranné péče
Ostrava,
 logopedie,
 mimická cvičení, nácviky jemné motoriky, sebeobsluhy, muzikoterapie,
 vodoléčba,
 canisterapie,
 hippoterapie.
V odborné dětské ambulanci s rehabilitačním zaměřením pracuje odborný pediatr v úvazku
0,2 LM, rehabilitační lékař v úvazku 0,1 LM, 2 rehabilitační pracovnice s úvazkem 2,0
(Vojtova lokomoce, Bobath koncept).
Stávající sestavení úvazků v naší ambulanci:
 odbornost fyzioterapie odbornost 918 dva úvazky 2,0,
 odbornost dětského lékařství 301 tři úvazky 0,9,
 odbornost rehabilitačního lékařství pro děti odbornost 201 úvazek 0,1,
 odbornost klinického logopeda 903 úvazek 0,5,
 odbornost klinického psychologa 901 úvazek 1,0.
Naši fyzioterapeuté mají certifikát v technikách Bobath koncept a Vojtovy reflexní
rehabilitace. Nabízíme masáže dětí a kojenců, respirační fyzioterapie, míčkovou facilitaci.
Dětem poskytují odborní pracovníci prenatální terapii, bazální stimulaci a snoezelen terapii.
Nově nabízí tejpování.
Od roku 2008 funguje pro děti umístěné v DC ambulance klinického psychologa schválená
KHS MSK pod č.j. EPID/OP-1305/257.1/08. Tato ambulance zajišťuje psychologická
vyšetření dětí, výchovné poradenství pro rodinu, poradenství pro náhradní rodinnou péči a
krizovou intervenci pro pacienty DC.
Dne 11. 8. 2010 byla zřízena logopedická ambulance schválená KHS MSK pod č.j.
HDM/OP-1894/233.1/09. Cílovou skupinu tvoří pacienti s narušenou komunikační
schopností, pacienti s poruchami polykání a pacienti se specifickými poruchami učení.
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1. Vzdělávací aktivity
Navazujeme spolupráci s dalšími odbornými pracovišti v ČR včetně vysokých škol, tak
abychom byli neustále konfrontováni a aktivně ovlivňovali současné trendy v péči o dítě
a rodinu.
Aktivně jsme se účastnili pracovního setkání ve věci novely zákona č. 359/1999 Sb. ve
dnech 14 - 16. 5. 2013 ve spolupráci s Unií dětských zdravotnických zařízení, Dětského
centra Plzeň a Dětského domova Trnová.
Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě jsme v listopadu 2013 organizovali
konferenci s mezinárodní účastí „Proměny rodiny III – ohrožující dítě, ohrožující rodina“,
která byla zaměřena na současné problémy nefungující rodiny.
V listopadu 2013 proběhl interní vzdělávací seminář akreditovaný Českou asociací sester na
téma problematika edukace a doprovázené návštěvy, práce s rodinou.
V rámci spolupráce při přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči proběhlo v zařízení
Opavě 11 setkání a v Havířově 4 setkání, a to ve spolupráci s Centrem psychologické
pomoci, které zaštiťuje tuto přípravu pro KÚ MSK.
Na pracovišti v Opavě proběhlo 6 exkurzí, jejichž cílem bylo představit činnost DC
Čtyřlístek. Exkurzí se zúčastnilo dětské oddělení Slezské nemocnice v Opavě, Elim Opava
o. s., ZŠ Šrámkova, Azylový dům Opava, ZŠ Nový Svět - Montessori Opava.
Obdobné exkurze se uskutečnily také na pracovišti v Havířově, hosty byly pedagogové ZŠ
Kpt. Jasioka Havířov, zástupci Diagnostického ústavu pro mládež a Střediska výchovné
péče, ZŠ 1. máje Havířov, Dětský parlament Orlová, pracovníci DC Veská, studenti Střední
školy Kpt. Jasioka Havířov, Dětský domov Srdce Karviná.
2. Ostatní akce uskutečněné v roce 2013
V únoru jsme v Havířově ve spolupráci s Policií ČR a Magistrátem statutárního města
Havířov otevřeli Specializovaný komplex pro práci s dětskými svědky a oběťmi trestné
činnosti.
Stejně jako každý rok proběhlo i v roce 2013 několik setkání pěstounů a jejich dětí, a to
konkrétně 3 na obou pracovištích. Zábavná odpoledne pro děti byla spojena s příležitostí pro
společná sdílení zkušeností při výkonu náhradní rodinné péče a možností odborného
poradenství ze strany personálu.
V dubnu v sále minoritského kláštera v Opavě proběhl již 13. ročník benefičního koncertu
„Zpíváme pro miminka“.
V září se v Opavě i Havířově uskutečnil Den otevřených dveří. Pro dětské návštěvníky byly
připraveny různé hry a soutěže.
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B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně
návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

a)

Dopisem zn. ZDR/385/2013/Ska/0001 ze dne 3. 1. 2013 byl organizaci stanoven
závazný ukazatel příspěvek na provoz ve výši Kč 35 751 tis. pro rok 2013.
V průběhu roku 2013 byl organizaci zvýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz
o Kč 6 536,63 tis. Tyto finanční prostředky byly účelově určené pro děti vyžadující
okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem (účelový znak
13 307).
Celková výše příspěvku na provoz činila v roce 2013 Kč 42 287,63 tis.

b) Dopisem zn. ZDR/385/2013/Ska/0001 ze dne 3. 1. 2013 byl organizaci stanoven
závazný ukazatel výsledek hospodaření ve výši 0 Kč. Za rok 2013 bylo dosaženo
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 710,84 tis.
Příspěvková organizace splnila výše stanovené závazné ukazatele pro rok 2013 a navrhuje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření takto:




příděl do fondu odměn Kč 250 000,00
příděl do rezervního fondu Kč 460 839,97.
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C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace
1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy
Výnosy celkem v hlavní činnosti činí Kč 45 152,76 tis. Náklady v hlavní činnosti byly
čerpány ve výši Kč 44 445,12 tis. Zisk v hlavní činnosti činí Kč 707,64 tis.
Výnosy organizace v roce 2013 tvoří příspěvek zřizovatele ve výši Kč 35 751 tis., příspěvek
pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši Kč 6 536,63 tis.,
výnosy z prodeje služeb ve výši Kč 2 277,73 tis., čerpání fondů Kč 313,98 tis., ostatní
výnosy z činnosti Kč 354,26 tis.
Organizace v hlavní činnosti vykázala tržby od zdravotních pojišťoven ve výši 1 282,32 tis.
Kč, z toho tržba od VZP 362,51 tis. Kč.
V roce 2013 došlo k nárůstu výnosů v oblasti ostatních služeb, a to zejména s účinností
zákona č. 372/2011 Sb., a vyhlášky MZ č. 56/2013, který stanoví povinnost úhrady na
zaopatření dítěte umístěného v ústavním zařízení. Další významnou položkou je čerpání
příspěvků na péči, které organizace obdržela ve výši Kč 459 tis.
Položka ostatní výnosy z činnosti zahrnuje čerpání finančních a věcných darů a výnosy za
stravování. Dary byly organizaci poskytnuty ve výši Kč 170,78 tis. a byly využity pro
financování a zajištění potřeb dětí, organizaci a zajištění setkání rodin a dětí náhradní
rodinné péče.
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Celkové náklady vynaložila organizace za sledované období ve výši Kč 42 801 tis. Kč
Z toho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

náklady na léčiva …………………………………………………
náklady na zdravotní prostředky …………………………………
náklady na potraviny pro pacienty ……………………………….
náklady na spotřebu energie ……………………………………..
náklady na opravy a udržování …………………………………..
náklady služby ……………………………………………………
mzdové náklady celkem ………………………………………….
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Kč 196,31
Kč 490,42
Kč 1 096,81
Kč 1 610,73
Kč 2 972,15
Kč 1 870,99
Kč 31 332,07
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8.
9.

odpisy ……………………………………………………………. Kč 1 001,09
ostatní náklady …………………………………………………… Kč 3 952,22
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Při porovnání s plánovanými náklady byly výrazně překročeny tyto položky:
 náklady na opravy a udržování - tyto náklady byly čerpány ve vyšší míře o Kč 1 602 tis.
v souvislosti s havarijními opravami souvisejícími se stářím budov; byly provedeny
opravy zdravotní techniky (oprava sterilizátoru a monitorů dechu);
 náklady na služby – byly vynaloženy vyšší náklady o Kč 71 tis. na likvidaci odpadu,
servis, revizi a kontrolní činnost, právní a poradenské služby a služby pro pacienty;
 ostatní náklady – zahrnují zejména náklady na obnovu drobného dlouhodobého
hmotného majetku v souvislosti s rekonstrukcí buněk dětského domova a náklady na
drobné investice, které svým charakterem splnily podmínky pro technické zhodnocení
malého rozsahu.

2. Čerpání účelových dotací
Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) jsme přijali do vyřízení
závažné sociální situace 68 dětí ve věku od narození do 18 let. Tyto děti jsou přijímány jak
v provozovně Opava, tak i v provozovně Havířov.

Výnosy
Výnosy ZDVOP zahrnují státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP, přiznané přídavky na
děti a výnosy z rozhodnutí ředitele Dětského centra Čtyřlístek ve věci příspěvku na úhradu
pobytu a péče poskytované v zařízení. Celkové výnosy činily Kč 6 701,36 tis., z toho státní
příspěvek Kč 6 536,63 tis., přídavky na děti Kč 131,96 tis. a výnosy z rozhodnutí ředitele
Kč 32,78 tis.
Náklady
Náklady ZDVOP byly vynaloženy v celkové výši Kč 15 829,25 tis., z toho (v tis.):
 potraviny pro pacienty
Kč
497,51
 všeobecný materiál – přímý
Kč
95,06
 prádlo pro pacienty
Kč
159,65
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služby pro pacienty - přímé
léky a zdrav. prostředky
spotřeba energie
opravy a udržování
služby
mzdové náklady
odpisy
ostatní náklady

Kč
247,54
Kč
195,29
Kč
549,21
Kč 1 159,25
Kč
570,30
Kč 10 789,03
Kč
327,60
Kč 1 238,81

Výsledek hospodaření, náklady na lůžkoden
Výsledek hospodaření v rámci ZDVOP činí ztráta ve výši – Kč 9 127,89 tis. Tato ztráta byla
v plné výši financována z příspěvku zřizovatele na provoz.
Náklady na lůžkoden dítěte přijatého do ZDVOP činí Kč 1 816.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
Mzdové náklady byly čerpány v souladu se stanoveným závazným ukazatelem „přípustný
objem prostředků na platy“. Úspora činí Kč 5 540 958,- .
Mzdové náklady v hlavní činnosti byly čerpány v hlavní činnosti dle jednotlivých kategorií
zaměstnanců takto:
 lékaři
Kč 585 703,00
 ostatní zdravotnický personál
Kč 14 446 103,00
 ostatní zaměstnanci
Kč 7 877 897,00
 OON
Kč
6 427,00
 náhrady za dočasnou PN
Kč 118 170,00
Za rok 2013 činil průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců 72,91, průměrný
evidenční počet zaměstnanců 88 fyzických osob. K 31. 12. 2013 přepočtený evidenční počet
zaměstnanců činil 81,13.
Průměrná mzda za rok 2013 činí 24 194,- Kč, což představuje meziroční pokles o 364,- Kč,
tj. meziroční pokles o 1,50 %.

4. Vyhodnocení doplňkové činnosti
V rámci doplňkové činnosti organizace dodává majiteli přilehlého bytového domu Nákladní
31a Petru Vildovi tepelnou energii a realizuje semináře. Tržby z této činnosti činily 80,84
tis. Kč, náklady celkem 77,64 tis. Kč, zisk dosáhl hodnoty 3,20 tis. Kč.
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5. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku
Majetek svěřený organizaci k hospodaření
Dětskému centru Čtyřlístek byly svěřeny k užívání
a) budovy a stavby v celkové hodnotě Kč 19 162 033,73
Nákladní 147/29, Opava (na parcele č. 1479), součástí této budovy je
- stavba bez čísla popisného na parcele 1481/4
- altánek zahradní
- buňky montované
Nákladní 231/31, Opava (na parcele č. 1476)
Hornická 8, Prostřední Suchá
- součástí evidence této budovy jsou stavební rekonstrukce

Kč 6 715 262,89
Kč 1 228 782,80
Kč 32 535,00
Kč 252 300,00
Kč 6 920 578,68
Kč 3 562 625,36
Kč 449 949,00

b) pozemky v celkové hodnotě Kč 2 963 631,00
parcely č. 1476, 1479, 1481/4 v k. ú. Opava - Předměstí
parcely č. 2156/4, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/4, 2157/5 v k. ú. Prostřední Suchá
Nově byl v roce 2013 organizaci předán do hospodaření pozemek 2157/6 v k. ú. Prostřední
Suchá v hodnotě Kč 500 000,00.
Investiční činnost, realizované opravy a údržba majetku
V roce 2013 bylo provedeno technické zhodnocení budov Nákladní 147/29, Opava,
Nákladní 231/31, Opava a Hornická 8, Prostřední Suchá. Byl pořízen osobní automobil
a pro přepravu dětí na pracovišti v Havířově, kamerový systém na pracovišti Havířov
a klimatizace pro pracoviště mandlovna v Opavě. Celková hodnota investic dosáhla výše
Kč 814 360,70:







automobil VW Golf
klimatizace mandlovny
kamerový systém
rekonstrukce budovy Nákladní 29, Opava
rekonstrukce budovy Nákladní 31, Opava
rekonstrukce budovy Hornická 8, Havířov

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

312 000,60 519,97 615,50
61 343,77 023,205 860,20

Na opravy a údržbu majetku vynaložila organizace celkem Kč 2 972 148,64. Největší
nákladovou položkou jsou náklady na stavební opravy - Kč 2 624 062,29, což je dáno stářím
budov jak na pracovišti Opava, tak i Havířov. Náklady byly čerpány ve vyšší míře
v souvislosti s havarijními opravami – havárie odpadů, oprava elektroinstalace, obkladů,
malování a oprava dlažby po havárii, oprava střechy, vodoinstalace, dále pak opravy
technicky opotřebovaných částí sociálního zařízení pro děti na oddělení dětského domova.
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Organizace rovněž provedla opravu sterilizátoru ve výši Kč 64 723,- a dále pak drobné
opravy související se zajištěním provozu zařízení a s dodržením hygienicko-bezpečnostních
předpisů.
Inventarizace majetku a závazků
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci,
vyhláškou č. 410/2009, vnitřní směrnicí a příkazem ředitele č. 1/2013 byla provedena
k 31. 12. 2013 řádná prvotní a dodatečná inventarizace majetku a závazků organizace, a to:
- prvotní fyzická inventura v termínu 10. 12. 2013 – 21. 12. 2013,
- dokladová inventura v termínu 30. 12. 2013 – 17. 1. 2014
- dodatečná inventura k 17. 1. 2014.
V rámci inventarizací byl porovnán skutečný stav majetku a závazků se stavem účetním,
bylo prověřeno označení majetku inventarizačními identifikátory. U nemovitostí byly údaje
na inventárních kartách zkontrolovány se zápisy v Katastru nemovitostí ČR.
Inventarizační komise zkonstatovala, že organizace nevykazuje žádná manka ani přebytky.
Pojištění majetku
Pojištění majetku je smluvně zajištěno zřizovatelem prostřednictvím pojišťovací společnosti
SATUM CZECH. V roce 2013 Dětské centrum Čtyřlístek pojistné plnění neuplatňovalo
a neobdrželo žádné pojistné plnění.
Informace o nájmech nemovitého majetku
Dětské centrum Čtyřlístek ke své činnosti využívá na základě nájemní smlouvy pozemek –
zahradu o rozloze 875 m2 v katastrálním území Opava – Předměstí. Pronajímatelem je
Statutární město Opava, roční výše nájmu je stanovena na Kč 30 625,00.
Pro pracoviště Havířov je využíván nájem místností o ploše 54,06 m2, pro účely výchovné
práce s dětmi. Pronajímatelem je Statutární město Havířov, roční výše nájmu je
Kč 6 000,00.

6. Pohledávky a závazky
Celkové pohledávky vykazuje organizace ve výši Kč 1 266,84 tis., z toho pohledávky
z obchodních vztahů činí 195,16 tis. Kč.
Oproti roku 2012 došlo k celkovému poklesu pohledávek. Pohledávky za sociálně slabými
klienty jsou však pro organizaci ve velké míře již v době předpisu nevymahatelnými.
Závazky celkem činí Kč 3004,40 tis., z toho závazky z obchodního styku Kč 178,56 tis.
Organizace nevykazuje závazky po lhůtě splatnosti.
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D. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění
činnosti organizace
Organizaci nebyla v minulé zprávě uložena opatření a organizace nenavrhuje nová opatření
pro rok 2013.

E. Výsledky kontrol
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 byla odeslána odboru kontroly
krajského úřadu dne 31. 1. 2014 prostřednictvím datové schránky.
V rámci vlastní organizace se uplatňuje na jednotlivých stupních řízení přímá kontrolní
činnost v oblasti financování a účetnictví odpovědnými vedoucími zaměstnanci, což je
součástí jejich pracovních povinností. V případech zjištění nedostatků jsou přijímána vlastní
opatření k odstranění závad a ke zvyšování úrovně řídící a kontrolní činnosti.
Ve sledovaném roce nebylo v rámci kontrolní činnosti zjištěno vedoucími pracovníky žádné
manko ani škoda.

Přehled kontrolní šetření v DC Čtyřlístek za rok 2013
pracoviště Opava

9. 4. 2013

Krajská hygienická
stanice MSK Ostrava,
pracoviště Opava

Krajská hygienická
21. 10. 2013 stanice MSK Ostrava,
pracoviště Opava

Dodržování zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a
zákona 552/1991 Sb., o státní
kontrole.
Hygienický provoz ve
stravovacím zařízení
Dodržování zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a
zákona 552/1991 Sb., o státní
kontrole.
Hygienický provoz ve
stravovacím zařízení, dodržování
teploty stravy při jejím výdeji.

závady byly
odstraněny do
29. 4. 2013 –
zpráva KHS
podána

závady byly
okamžitě
odstraněny

pracoviště Havířov

4. 3. 2013

Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje

Místní šetření za účelem
posouzení materiálních a
technických podmínek pro účely
vydání pověření k výkonu
sociálně právní ochrany.
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11. 7.2013

Krajská hygienická
stanice MSK,
pracoviště Karviná

7.8.2013

Krajská hygienická
stanice MSK,
pracoviště Karviná

1.10.2013

Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje

6.12.2013

Krajská hygienická
stanice MSK,
pracoviště Karviná

Kontrola požadavků zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a souvisejících předpisů,
vyhlášky č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při
činnostech
epidemiologicky
závažných; vyhlášky č. 602/2006
Sb.; zákona č. 110/1997 Sb., o
potravinách
a
tabákových
výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů
Kontrola dodržování zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví,; vyhlášky č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých;
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci; zákona č.
120/2002 Sb., o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a
účinných látek na trh .
Kontrola výkonu sociálně-právní
ochrany dětí pověřenou osobou
dle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, a dle
příslušných právních předpisů,
pověřenou ke zřizování a
provozování zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.
Kontrola dodržování požadavků
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů.
Výskyt spály.
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F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
počet podaných žádostí o informace
počet odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu
výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto
zákona
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto
zákona
a)
b)
c)
d)

17
0
0
0
0

G. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem
Povinný podíl
Plnění podílu - zaměstnáním u zaměstnavatele
Plnění podílu – odebráním výrobků a služeb
Odvod do státního rozpočtu za
Výše odvodu do státního rozpočtu

79,99 osob
3,20 osob
3,15 osob
0,00
0,05 osob
3 078,00 Kč

Uvedené údaje odpovídají skutečnosti a souhlasí s personální a účetní evidencí.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. bude Zpráva o činnosti a plnění úkolů Dětského
centra Čtyřlístek, příspěvkové organizace za rok 2013 zveřejněna na www.dcctyrlistek.cz
k 1. 3. 2014.
V Opavě 26. února 2014

Mgr. Petr Fabián
ředitel DC Čtyřlístek
Zpracovala: Ing. Martina Palyzová
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H.

Tabulková část

Tabulka č.1 Základní ukazatele
Tabulka č.2b) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví
Tabulka č.3b) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví
Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 5 Upravený výsledek hospodaření
Tabulka č. 6 Příspěvek na provoz
Tabulka č. 7 Zdroje financování investic
Tabulka č. 8 Majetek
Tabulka č. 9 Platy a mzdy
Tabulka č.10 Hospodaření s peněžními fondy
Tabulka č. 11 Přehled o investičních nákladech
Další přílohy:
Rozvaha org.složek státu, územních samosprávných celků a přísp.organizací k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty org. složek státu, územních samospr. celků a přísp. organizací k 31. 12. 2013
Příloha org. složek státu, územních samospr. celků a přísp. organizací k 31. 12. 2013
Evidence uzavřených nájemních smluv
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