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Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Management
Údaje o organizaci
Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
IČO:
00226564
Telefon:
517 321 100
Fax:
517 321 140
E-mail.:
info@domovhvezda.cz
Web:
www.domovhvezda.cz
Vedoucí pracovníci Domova Hvězda
Ředitel: Mgr. Pavel Ševela
Vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče: Dana Posoldová
Vedoucí oddělení Zámek: Věra Kadeřábková
Vedoucí oddělení Pavilon: Lenka Silnicová
Ekonomka: Alena Ochotná
Vedoucí sociálního úseku: Bc. Lenka Králová
Provozář: Bc. Petr Dulanský
Vedoucí stravování: Hana Hladká
Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.
V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda jednu
sociální službu:
Domov se zvláštním režimem (dle §50 zákona)
Poskytujeme celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivizační péči
osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim
posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří
vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují
vesnický charakter umístění Domova Hvězda.
Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností
z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní
důchod.
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Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče
V roce 2019 jsme v rámci optimalizace a humanizace poskytování sociálních služeb v objektu
Pavilon i Zámek instalovali požární čidla. V budově Pavilon jsme nainstalovali novou myčku
podložních mís. Zahájili jsme přípravné práce pro rekonstrukci podlah v pokojích klientů i na
chodbě v budově Pavilon II.NP. Po ekonomické stránce v tomto roce došlo k přiměřenému navýšení
úhrad za ubytování a stravu. V rámci úspor nákladů na energie provádíme energetický management,
který nastavuje podmínky pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. V rámci toho
managementu jsou zaměstnanci i klienti opakovaně seznamováni se správným používáním
termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání.
Prezentace organizace
Sociální službu, kterou poskytujeme, prezentujeme standardně především na našich webových
stránkách. Na webových stránkách jsme upravili uspořádání a průběžně zlepšujeme úpravu grafiky.
Máme pozitivní reakce od rodinných příslušníků našich klientů. Zde jsou pro zájemce dostupné
informace o našem zařízení, o poskytované službě a cílové skupině, o podmínkách a průběhu
služby. Na stránkách jsou umístěny ke stažení i potřebné formuláře pro zájemce o naši sociální
službu. Je zde možno najít měsíční plán činnosti. Webové stránky pravidelně aktualizujeme.
Informace o našem zařízení poskytují také různé veřejné portály. Máme vytištěny propagační
brožury s informacemi o poskytované službě. O dění v našem domově příležitostně informuje též
místní tisk, zprávami o událostech v domově přispívají i naši klienti.
Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů
V roce 2019 jsme získali od sponzorů peněžité dary v hodnotě 145.000 Kč.
Mimořádné události
V roce 2019 se nevyskytla žádná mimořádná událost.

Sociální a výchovná péče
Kapacita našeho zařízení pro rok 2019 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje
jednu službu Domov se zvláštním režimem.

za PO"

druh služby
Zvláštní režim

Kapacita k 31.12.2019
Počet uživatelů k 31.12.2019
z toho: věkové rozpětí 3 - 26 let
věkové rozpětí 27-65 let
věkové rozpětí 66-75 let

106
103
0
4
17

věkové rozpětí 76-84 let
věkové rozpětí nad 85 let
Průměrný věk klientů
Obložnost v roce 2019 v %
Počet nových klientů v roce 2019
Počet ukončení pobytu důvod - úmrtí
Počet ukončení pobytu důvod – domácí prostředí
Počet ukončení pobytu důvod – jiná pobytová služby
Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2019
Evidence odmítnutých žádostí důvod-není cílová skupina
-nedostatečná kapacita

51
31
81,2
98,5
38
36
1
2
57
14
57
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Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem.
V roce 2017 byla navýšena pouze úhrada za ubytování a to 8,--Kč /den.
V roce 2018 byla navýšena úhrada - ubytování 5 Kč/den a stravné -10,--Kč /den.
Na základě Rozhodnutí ředitele č. 1/2018 ze dne 1. 12. 2018 s účinností od 1. 1.2019
byla změněna úhrada za ubytování o 11,- Kč /den a stravy o 15,- Kč/den.

Úhrada za ubytování v Kč/ den
úhrada za bydlení k 31. 12.
v roce
2017
2018
2019
168
178
193
158
168
183
148
158
173

počet
pokojů
pokoje jednolůžkové
pokoje dvoulůžkové
pokoje tříl a vícelůžkové

8
19
18

Úhrada za stravování v Kč/ den
úhrada za stravu k 31. 12.
v roce
2017
2018
2019
131
136
147
149
154
165

Druh stravy
racionální a dietní
diabetická

Stravovací jednotka
Racionální a dietní strava-úhrada za stravování v Kč/den
rok 2017
rozbor
denní stravy

náklady na
potraviny

režijní
náklady

rok 2018
celkem na
1 jídlo

snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
druhá večeře

14
10
28
10
25
0

7
5
14
5
13
0

21
15
42
15
38
0

celkem na den

87

44

131

rok 2019

náklady
náklady
režijní
celkem
režijní
celkem
na
na
náklady na 1 jídlo
náklady na 1 jídlo
potraviny
potraviny
15
7
22
17
9
26
10
5
15
10
5
15
30
14
44
32
15
47
10
5
15
10
5
15
27
13
40
29
15
44
0
0
0
0
0
0
92

44

136

98

49

147

Diabetická strava-úhrada za stravování v Kč/den
3

rok 2017
rozbor
denní stravy

náklady na
potraviny

snídaně
přesnídávka
oběd
svačina
večeře
druhá večeře
celkem na den

rok 2018

režijní
náklady

15
10
29
10
25
9
98

celkem na
1 jídlo

8
5
15
5
13
5
51

23
15
44
15
38
14
149

rok 2019

náklady
náklady
režijní
celkem
režijní
celkem
na
na
náklady na 1 jídlo
náklady na 1 jídlo
potraviny
potraviny
16
8
24
18
9
27
10
5
15
10
5
15
31
15
46
33
16
49
10
5
15
10
5
15
27
13
40
30
15
45
9
5
14
9
5
14
103
51
154
110
55
165

V roce 2019 bylo odebráno 135 819 jídel, z toho:
Racionální a dietní strava

Celkem
odebráno
Měsíční
průměr

snídaně

oběd

23 935

23 926

23 956

1 995

1 994

1 996

Diabetická strava

večeře snídaně

Ostatní
/zam.+cizí/
oběd

oběd

večeře

II.večeře

12 583

12 593

12 593

10 053

16 180

1 049

1 049

1 049

838

1 348

Za stravu bylo v roce 2019 vydáno celkem 4 225 711,-- Kč.
Průměrné měsíční výdaje činí 352 142,58 Kč.
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
Klientům Domova Hvězda se snažíme zpříjemnit jejich volný čas různorodou nabídkou aktivit
nejen společenských, ale i sportovních a rukodělných.
K oblíbeným činnostem patří společenské hry, společná posezení s reprodukovanou či živou
hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení. Nejen ženy si oblíbily kroužek vaření a
výtvarnou dílnu.
Program aktivit je připravován měsíčně a je vyvěšen na webových stránkách domova.
Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými
akcemi. Aktuálně je zveřejňován týdenní plán. Dvakrát v měsíci mohou naši uživatelé navštívit
Chvilku s modlitbou. Jednou měsíčně slouží kněží z okolních farností mši svatou a navštěvují
imobilní klienty, kteří se obřadu nemohou zúčastnit.
Některé aktivity se pravidelně opakují, mají svoji tradici a své příznivce. Patří mezi ně cvičení při
hudbě, tanec a zpěv, procvičování paměti, pravidelné předčítání. Uživatelé, kteří si krátí volné
chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. Knihovna je pravidelně
doplňována o zajímavé tituly od příbuzných klientů.
Samozřejmě, že nezapomínáme na imobilní klienty. Těm se věnují aktivizační pracovnice
individuálně, pracují s nimi a provádějí aktivity, které mají rádi a jsou jim příjemné (čtení, trénování
paměti, cvičení, povídání apod).
V letošním roce jsme ustoupili od aktivizace ve velkých skupinách. Díky práci v menších
skupinkách mohou aktivizační pracovnice jednotlivým klientům věnovat více pozornosti a času.
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Rok 2019 jsme v Domově Hvězda zahájili novoročním koncertem manželů Procházkových, kteří
nám zpříjemnili jedno ponuré lednové odpoledne. Bohužel únor byl obdobím velké nemocnosti a
byl poznamenán zákazem návštěv. Neuskutečnila se žádná společenská akce, ale soustředili jsme se
tak na individuální aktivizaci.
Naproti tomu byl březen plný aktivit a setkávání. 5. března již tradiční oslava MDŽ v jídelně
Zámku pány Vernerem a Boudou. 19. března vystoupení manželů Procházkových. A 14 členů klubu
Přístav s pásmem písní, básní a vtipů. V sobotu 30. března k nám zavítal divadelní spolek Apollo
z Tučap a v jídelně na Zámku zahrál pohádku „Princové jsou na draka“.
Duben byl plný tvoření a soutěžení a kouzlení. Společnost nám tentokrát dělaly děti ze školy v
Brankovicích.
Májová veselice je tradiční jarní setkání s písničkou, ale i s rodinami našich klientů. Letos již
poněkolikáté uspořádaná soutěžní ochutnávka, do které se zapojují jen pracovnice domova na téma
Koláč pokaždé jinak, měla opět obrovský úspěch.
Horké letní měsíce nás od našich aktivit neodradili a tak jsme společně s dětmi ze základní školy
v Brankovicích úspěšně zvládli zábavný park, hody po našem se nám také povedly a na ochlazení
byl na místě i zmrzlinový pohár.
Podzimní měsíce roku 2019 byly opět tradiční – v září se uskutečnil Slavíček, přehlídka v recitaci či
zpěvu našich klientů.
říjnu jsme se připravovali na Den otevřených dveří a s tím také spojenou výstavu, letos na téma
Babičko, vypravuj mi pohádku. Tyto tematické výstavy se setkávají s velkou odezvou nejen z řad
našich klientů, ale také široké veřejnosti. Říjnové vystoupení hudební skupiny DRAJV z Litovle, už
podle názvu, mělo drajv.
Listopad a prosinec to už je čas adventní a příprava na Vánoce. Již 3.rokem se náš Domov zapojil
do projektu Ježíškova vnoučata. Na základě této myšlenky nás oslovila brněnská firma, jejíž
zaměstnanci obdarovali další klienty, tak opět stejně jako každý rok, všichni klienti dostali malou
pozornost pod stromeček.

Zdravotní péče a rehabilitace
Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči
Domov Hvězda, p. o. navštěvuje pravidelně praktická lékařka. Lékařka je smluvním lékařem
zdravotních pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti. Ordinuje 2x týdně střídavě na obou
budovách (pondělí: 9.00 – 12.00; čtvrtek (11.00 – 14.00); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve
všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za
dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně.
Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace
lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je
uvedeno v příloze.
Poukazy na inkontinenční pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech.
Inkontinence je předepisována pro 95% obyvatel domova.
V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov.
Jednou měsíčně dojíždí do zařízení psychiatr. V případě nutnosti provádí psychiatr vyšetření
obyvatel domova v soukromé ordinaci ve Vyškově.
Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog, diabetolog a 1x za tři měsíce
revmatolog. Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem,
protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní
lékařky v Kozlanech. Ostatní odborná vyšetření jsou na základě žádanky praktické lékařky
prováděna v odborných ordinacích ve Vyškově a Bučovicích.
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Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Výnosy
Dle přílohy č. 15 VÝNOSY za rok 2019 činí příjmy 52.243 tis. Kč.
Plnění rozpočtu je 99,5 %.
Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila
Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila
Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činila

10.343 Kč
10.039 Kč
9.734 Kč

Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila
Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila
Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila

10.890 Kč
10.586 Kč
10.282 Kč

K 31. 12. 2019 byl přiznán 103 uživatelům sociální služby příspěvek na péči
z toho:
- 11 klientů I. (lehká závislost)
- 17 klientů II. (středně těžká závislost)
- 29 klientů III. (těžká závislost)
- 46 klientů IV. (úplná závislost)
Příjem za fakultativní služby
Domov se zvláštním režimem

81.169 Kč

Tržby od zdravotních pojišťoven
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Česká prům. zdravotní pojišťovna Zdravotní pojištovna Min.vnitra
-

687.516 Kč
100.367 Kč
23.634 Kč

Za období od ledna do prosince 2019 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 19 uživatelů se
sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů
činila Kč 9.307 Kč.
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Náklady
Dle přílohy č. 16 NÁKLADY za rok 2019 činí výdaje 52.075 tis. Kč.
Plnění rozpočtu je 99,2%.
Náklady celkem na lůžko v r. 2019 činily u zvláštního režimu 40.939 Kč/měsíc.

Náklady na ostatní běžné opravy za rok 2019
-

Oprava prádelenského zařízení
Oprava kuchyňského+chladírenského zařízení
Oprava vzduchotechniky kuchyň
Oprava výtahů řídící karta Pavilon
Oprava – výměna startovacích baterií agregátu
Oprava hasicích přístrojů
Oprava telefonní ústředny
Oprava počítačové sítě
Oprava aktivních matrací
Oprava spodní brány
Oprava - výměna baterií zabezpečovací systém
Oprava - malování
Oprava - vodovodního řádu
Oprava – ústředního topení Vila
Oprava a udržování vozidel+auta+traktor
Pravidelné revize

8.337
28.434
59.592
16.574
17.046
10.575
12.977
46.386
5.681
28.781
5.037
16.470
452.571
170.436
14.333
174.918

Komentář k významnějším položkám:
Většina oprav byla směrována do druhé poloviny roku v návaznosti na plánované akce, které byly
financovány z vlastních prostředků tak účelových příspěvků JMK .
Oprava Vila-ústřední topení
Na budově vila se provedla oprava části topného systému z důvodu zjednodušení topného systému
v budově. Byly vyměněny litinové velkoobjemové radiátory za nové deskové a zároveň také z části
nové měděné rozvody. Tato oprava přispěje ke snížení spotřeby plynu na tomto objektu.
Oprava vodovodního řádu
Ke konci roku došlo k narušení vodovodního řádu přivádějícího vodu na budovu vrátnice Při
opravě bylo zjištěno, že vodovodní potrubí více jak 40 let používané je značně opotřebené a hrozí
v průběhu následujícího období další poruchy. Proto bylo rozhodnuto provést výměnu za nové,
které bude zásobovat pitnou vodou oddělení Pavilon, vrátnici a Vilu.
Oprava klimatizace kuchyň
Ve varně kuchyně Domova Hvězda byla opravena klimatizace, která snižuje především v letních
měsících teplotu při vaření. Bylo doplněno chladící medium, které vlivem netěsnosti v systému
nechladilo přívodní vzduch. Zároveň byly vyměněny chladící ventilátory a v celém systému
provedeno vyčistění a seřízení strojové části zařízení.
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Finanční majetek
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2019
241/0380 Běžný účet ČSOB
241/0390 Běžný účet KB

56.279,50 Kč
5,794.182,10 Kč

243/0530 Běžný účet FKSP

37.513,68 Kč

245/0560 Depozitní účet

30.408,--Kč

Pohledávky a závazky
Rozpis pohledávek a závazků v příloze č. 17.
Dle přiložené tabulky nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti.

Dotace a příspěvky

JMK

Příspěvek na provoz bez
účelu určení

P

Poskytnutá
částka
v Kč
7.600,000

JMK

Příspěvek na provoz
účelově určený na
sociál. služby § 105
Příspěvek na provoz
účelově
určený
na
sociál. služby § 101
Příspěvek na investice
účelově určený –
Požární
signalizace
Zámek
Příspěvek na investice
účelově určený –
Požární
signalizace
Pavilon
Příspěvek na investice
účelově určený –
Studie Domov Hvězda přístavba

P

4,590.000

4.590.000

P

15,193.700

15,193.700

Poskytovatel
dotace/příspěvku

JMK
JMK

JMK

JMK

Účel
Dotace/příspěvku

I/P

Vyčerpaná
částka
v Kč
7,600.000

Komentář*)

I

95.000

95.000

I

68.000

46.740

Nevyčerpaná částka
21.260 Kč- k rozhodnutí

I

100.000

9.680

Nevyčerpaná částka
90.320 Kč- schválené
čerpání do 31. 12. 2020.
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Investice
Požární signalizace Zámek, požární signalizace Pavilon (účelový příspěvek JMK)
Z důvodu zvýšení bezpečnosti ubytovaných uživatelů byl na obou odděleních k současnému
systému signalizace doinstalována systém požárních čidel, které reagují na kouř a zvýšenou teplotu
prostoru. Signální čidla jsou nainstalována na pokojích uživatelů.
Studie Domov Hvězda – přístavba (účelový příspěvek JMK)
Z důvodu pokrytí nedostatečné kapacity pobytových zařízení v Jihomoravském kraji je aktuálně
zpracovávána studie rozšíření stávající kapacity v Domově Hvězda o 20 uživatelů. Studie bude po
vyhotovení předána zřizovateli naší organizace JmK Brno.

Akce financované z vlastních prostředků
Průmyslová pračka
V prádelně byla provedena výměna poslední staré pračky z důvodu nedostatku náhradních dílů.
Nová pračka firmy Primus Příbor má úsporný program, který šetří jak spotřebu vody a energie, tak
spotřebu pracích prášků.
Hodnota pračky činí 175.950 Kč.
Myčka podložních mís
Na oddělení Pavilon III.NP patro byla instalována nová myčka podložních mís. Dodávku a montáž
provedla firma Arjo. Tímto jsou myčky na obou patrech a usnadní práci při čistění mís.
Hodnota myčky činí 147.144 Kč.
Klimatizace márnice
V návaznosti o novelizaci Zákona o pohřebnictví bylo rozhodnuto o instalaci chlazení v místnosti
pro zemřelé. Toto zařízení slouží v letních měsících k udržení teploty.
Hodnota klimatizace 45.402 Kč.

Autoprovoz
Vozidlo FORD TRANZIT 7B2 3796 slouží především k přepravě prádla na oddělení, přesunu
čistících potřeb a dovozu objemnějších nákladů. Za rok 2019 najelo vozidlo celkem 925 km
s průměrnou spotřebou 7,4 litrů nafty. Mimo výměny provozních kapalin a běžné údržby nebyla na
vozidle provedena větší oprava.
Vozidlo TOYOTA 7B5 5242 bylo využíváno především k služebním cestám na sociální šetření
žadatelů o umístění v našem zařízení. Dále k cestám sloužící k nákupu drobného materiálu a na
různé úřady. Vozidlo za rok 2019 ujelo celkem 3.502 kilometrů s průměrnou spotřebou 6,2 litru.
V listopadu byla na vozidle provedena STK.
Traktor BELARUS BO 21861 po celý rok sloužil k údržbě a úpravě areálu Domova Hvězda.
V zimním období k udržování sjízdnosti místních komunikací, ale také k odvozu objemnějšího
materiálu po areálu Domova hvězda.
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Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
DLOUHODOVÝ
HMOTNÝ MAJETEK

STAV K 1. 1. 2019

NAVÝŠENÍ

021 Stavby

53.585.016,75

+ 0,00

DLOUHODOVÝ
HMOTNÝ MAJETEK

022 Samostatné movité
věci a soubory movitých
věcí

SNÍŽENÍ

- 0,00

STAV K 31. 12. 2019

53.585.016,75

STAV K 1. 1. 2019

NAVÝŠENÍ

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

14.158.622,20

+ 510.572,00

- 321.720,00

15.347.474,20

Nově pořízený majetek celkem v Kč 368.496,00
- průmyslová pračka FX105
- klimatizace
- myčka podložních mís

z toho:
Kč 175.950,00
Kč 45.402,00
Kč 147.144,00

Technické zhodnocení majetku celkem v Kč 142.076,00,00:
- bezdrátové signalizační zařízení Pavilon
Kč 46.740,00
- bezdrátové signalizační zařízení Zámek
Kč 95.336,00
Vyřazený majetek celkem v Kč 321.720,00 z toho:
- průmyslová pračka
Kč 109.200,00
- desinfikátor CSO
Kč 212.520,00

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ
MAJETEK

STAV K 1. 1. 2019

NAVÝŠENÍ

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

031 Pozemky

591.314,43

0,00

0,00

591.314,43

NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ
NEHMOTNÝ MAJETEK

STAV K 1. 1. 2019 NAVÝŠENÍ

041 Nedokončený DNM

NEDOKONČENÝ
DLOUHODOBÝ
HMOTNÝ MAJETEK
042 Nedokončený DHM

0,00

0,00

STAV K 1. 1. 2019 NAVÝŠENÍ

0,00

+ 9.680,00

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

0,00

0,00

SNÍŽENÍ

- 0,00

STAV K 31. 12. 2019

9.680,00

Nový DHM k 31. 12. 2019 v Kč 9.680,00 z toho:
- Studie Domov Hvězda p. o. – přístavba
Kč 9.680,00
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2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ
NEHMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2019

NAVÝŠENÍ

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

018 DDNM

73.926,00

+0,00

- 0,00

73.926,00

DROBNÝ DLOUHODOBÝ
NEHMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2019

NAVÝŠENÍ

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

901 DDNM

22.052,00

+0,00

- 4.553,00

17.499,00

3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ
HMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2019

NAVÝŠENÍ

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

028 DDHM

10.619.853,93

+243.385,79

- 203.242,69

10.659.997,03

DROBNÝ DLOUHODOBÝ
STAV K 1. 1. 2019
HMOTNÝ MAJTEK

902 DDHM

2.768.341,13

NAVÝŠENÍ

SNÍŽENÍ

STAV K 31. 12. 2019

+32.337,08

-40.535,55

2.760.142,66

Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle „Zásad vztahů orgánů
Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“ – bod 4.3. Doklady o likvidaci majetku
jsou založeny v účtárně naší organizace.

NÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU
V roce 2019 měla naše organizace v platnosti:
- Smlouvu o umístění nápojového automatu s firmou Blue Caffee s.r.o.
- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání (kantýna) s paní Jitkou Buy.
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