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1. Základní údaje o  o.p.s. (název, sídlo, poslání, cíle, zásady) 

Adresa zařízení: Bílsko 38, 783 22 Cholina  

IČO: 01693182 

Telefon: 585 154 288  

Emailová adresa: reditel@domov-bilsko.cz  

webové stránky: http://www.domov-bilsko.cz/ 

Věková kategorie klientů: 27 – nad 80 let  

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním  

Kapacita: 34 klientů 

 

Poslání – Posláním Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. je poskytování pomoci a 

péče osobách s chronickým duševním onemocněním v důstojném prostředí, s důrazem na 

zachování soběstačnosti každého uživatele.  

Zásady 

- individuální přístup k uživatelům 

- úcta k uživatelům, zachování důstojnosti 

- právo uživatelů na svobodné rozhodnutí 

- týmová spolupráce 

- spolupráce s rodinou uživatele 

Cíle 

- zachování soběstačnosti uživatelů 

- udržování vztahů uživatelů s rodinou 

- kontakt uživatele se společenským prostředím 

 

http://www.domov-bilsko.cz/
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2) Prostorové a materiálně-technické zabezpečení 

Domov se zvláštním režimem využívá pro své účely dvě budovy. 

Hlavní budova Domova se zvláštním režimem sídlí v obci Bílsko, popisné číslo 38. Jde o 

obecní budovu a o. p. s. ji má v dlouhodobém pronájmu. Uživatelům je k dispozici v celé 

budově celkem 34 lůžek. Jsou zde umístěny pokoje klientů, kanceláře, ošetřovna a technické 

zázemí (úklidové a skladové prostory). Hlavní budova je bezbariérově přístupná, vybavená 

výtahem. Je k dispozici nouzové signalizační zařízení pro uživatele. V prosinci 2018 bylo 

zprovozněno Komunitní centrum, které slouží ke komunitním účelům, setkávání uživatel, 

pořádání kulturních a společenských akcí. 

Komunitní centrum 

V roce 2017 byla schválena žádost na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu 

IROP na akci Výstavba Komunitního centra při DZR Bílsko ve výši 4 681 612, 40,- Kč, 

jejímž prostřednictvím byly v průběhu roku 2018 dobudovány v rámci hlavní budovy 

místnosti společenského zázemí pro klienty a kanceláře pro personál. Součástí je i venkovní 

terasa.    

Budova B se nachází v těsné blízkosti hlavní budovy. Je využívána pro administrativní účely - 

kancelář pro účetní a sociální pracovnici, sklad a archiv.  

Autopark 

Služba využívala automobil Dacia Lodgy v rámci operativního leasingu, tento pronájem byl 

ukončen na konci roku 2019. Prostřednictvím dotace MPSV a pomocí dárců Výboru dobré 

vůle Nadace Olgy Havlové a Města Litovel získala automobil Dacia Dokker a 

prostřednictvím Nadace Charty 77 Konta Bariéry a společnosti Globus a. s. automobil Ford 

Courier Tourane. 

3. Údaje o přijímání uživatelů, počtu, struktuře 

Počet uživatelů k 31. 12. 2019 34 uživatelů (16 žen, 18 mužů) 

 

 

 

Kapacita služby k 31. 12. 2019 34 uživatelů 

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2019 69, 9 let  

 

27-64 let  15 uživatelů  

65-80 let    9 uživatelů 

80- více    10 uživatelů       

Počet přijatých uživatelů v roce 2019 4 uživatelé 

Úmrtí 2 uživatelé 

Výpověď – umístění do zdravotnického 

zařízení 

1 uživatel 

 



3 

 

Příspěvek na péči  – stav ke dni 31. 12. 2019 

Příspěvek na péči – stupeň Počet uživatelů 

I. 6 

II. 4 

III. 15 

IV. 9 

 

4. Přehled pracovních pozic a počet pracovníků k 31. 12. 2019 

pracovní pozice úvazky fyzické osoby 

ředitel 1, 0 1 

účetní – ekonom 1, 0 1 

sociální pracovník 1, 0 1 

zdravotní sestra 1, 0 1 

Pracovník v sociálních službách 12,5 13 

Pracovníci technicko-hospodářského úseku 4,75 5 

Celkem 21,25 22 

DPP, DPČ   8 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2019  21,25 

 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 

Pracovníci v přímé péči a sociální pracovnice se pravidelně zúčastnili seminářů a školení, 

které se vztahovaly k jejich odbornému růstu.  Workshopy, kurzy, vzdělávací a školící akce v 

roce 2019: 

Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby, akreditovaný kurz, 8 hodin 

Nutriční poradenství a dentální hygiena, workshop, 5 hodin 

Opatření omezující pohyb v sociálních službách, workshop, 4 hodiny 

Praktické postupy při aplikaci inkontinenčních pomůcek, vzdělávací akce, 2  hodiny 

Problematika imobility a možnosti polohování, vzdělávací akce, 2 hodiny 

Praxe v sociálních službách, školící akce, 8 hodin 

První pomoc a ošetřovatelství, vzdělávací akce, 8 hodin 

Dobrá smlouva jako základ sociální služby, akreditovaný kurz, 8 hodin 
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Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny, akreditovaný 

kurz, 6 hodin 

Vzdělávací a školící akce zdravotní sestry v roce 2019: 

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních, 6 hodin 

Nutriční poradenství a dentální hygiena, 6 hodin 

Kontrolní činnost  

Informace provozního, odborného i personálního charakteru jsou předávány na pravidelných 

týdenních poradách vedoucích pracovníků, každodenních poradách pracovníků v přímé péči 

při předávání služby a na poradách celé organizace.  

Kontroly práce byly prováděny podle zpracovaného systému vnitřní kontroly. Vedoucí 

pracovníci se zaměřovali na kontrolu ekonomického úseku, výdeje jídla, zdravotního úseku, 

sociálního úseku, úseku přímé péče, autoprovozu a úklidu, BOZP a PO a personálního úseku. 

Provedené kontroly byly zapsány v protokolu a deníku kontrol BOZP a kontrolovaní 

pracovníci byli s výsledky pravidelně seznámeni. 

Zdravotní sestra se zaměřovala na hygienické kontroly, podání stravy, dodržování a správné 

podání diet, kontrolu teploty stravy. Je vypracován systém kritických bodů (HACCP) pro 

výdejnu stravy, pracovníci jsou proškoleni v hygienickém minimu. 

V souladu s Provozním řádem je prováděn pravidelný úklid, nad hygienou má dozor 

zdravotní sestra. Provozní řád upravující podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění, byl schválen KHS. 

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a požární prevence a ochrany společnost 

spolupracuje s externími odborně způsobilými osobami. 

5. Kulturní, sportovní a společenské akce pro uživatele domova a veřejnost v r. 2019 

Společenské a kulturní akce byly organizovány především aktivizačním pracovníkem a 

externími pracovnicemi.  

Pravidelně 3x týdně probíhala aktivizační činnost, 1x měsíčně probíhala návštěva faráře, 1x 

měsíčně cestopisné přednášky, 4x za měsíc proběhlo filmové odpoledne, dále uživatelé 

využívají služby pedikúry a kadeřnice. I v roce 2019 pokračovala spolupráce s firmou 

Siemens, s.r.o. v rámci jarního dobrovolnického dne. Zaměstnanci se zúčastňují naší 

sportovní akce, pomáhají klientům zvládat překážky sportovních disciplín a dohlíží na zadané 

úkoly na jednotlivých stanovištích. Klienti se účastní v pravidelných intervalech tzv. Výboru 

uživatel, kde mohou prodiskutovat s vedením Domova problémy, přání a stížnosti, kde se 

dozví o připravovaných akcích, kulturních a společenských vystoupeních. Zápisy z Rady 

uživatel jsou na webu DZR. 

Leden: 

Mše svatá v kostele ve Vilémově 

Mše svatá a zpověď v domově s panem farářem Mališou 

Výstava vánočních ozdob a řemesel 

Výstava gramofonů, výstava G. Fryštenského 

Únor: 

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Návštěva cukrárny v Litovli a nákupy 

Nákupy a návštěva cukrárny v supermarketu Globus 
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Březen: 

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Popeleční středa v kostele v Cholině 

Oslavy MDŽ v domově, hudební doprovod p. Koupil 

Návštěva cukrárny v Senici na Hané 

Přednáška jižní Indie s p. Arnošem 

Výroba jarní výzdoby, vítání jara 

Duben: 

Putování ke Svaté vodě v Cakově 

Výroba velikonoční výzdoby  

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Návštěva cukrárny v Litovli 

Květen: 

Oslava Dne matek, vystoupení dětí ze ZŠ Vilémov 

Hudební odpoledne s p. Koupilem z Vilémova 

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Návštěva cukrárny v Litovli spojená s nákupy 

Výlet do Vilémova na zmrzlinu 

Sportovní dopoledne s účastí dobrovolníků z firmy SIEMENS, s.r.o. 

Přednáška o Ukrajině s p. Aronošem 

Červen: 

Návštěva cukrárny v Litovli 

Koupání v lomu na Nové Vsi 

Opékání špekáčků na terase 

Výlet do Vilémova na zmrzlinu 

Červenec: 

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Křížová cesta a návštěva kostele v Července 

Návštěva cukrárny v Litovli 

Procházka u rybníka v Sobáčově, posezení v restauraci 

Srpen: 

Návštěva cukrárny v Senici na Hané 

Výlet do Litovle, nákupy, posezení u rybníka, návštěva cukrárny 

Posezení na terase s poslechem reprodukované hudby 

Září: 

Výlet do Zlatých Hor, bohoslužba v poutním místě Mariahilf 

Přednáška Toulky světem s p. Arnošem 

Říjen: 

Návštěva cukrárny v Náměšti na Hané 

Výlet do Jiříkova – Pradědova galerie 

Den seniorů, posezení při muzice s p. Koupilem 

Návštěva cukrárny v Litovli 

Poslední rozloučení s pí Zdražilovou 

Nákupy v Náměšti na Hané 

Přednáška Borneo a Brunej s p. Arnošem 

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Listopad: 

Návštěva cukrárny v Litovli 

Den seniorů OÚ Bílsko, přednáška o Mexiku s p. Arnošem 
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Návštěva cukrárny v Náměšti na Hané 

Přednáška Srí Lanka – země čaje, slonů a pohody s p. Arnošem 

Vzpomínková akce: 30 let od Sametové revoluce, přednáška 

Výstava fotografií na sále OÚ – Bílsko v minulosti  

Mše svatá v kostele v Bílsku, rozsvěcování stromku 

Prosinec: 

Přednáška Egypt s p. Arnošem 

Výroba vánočních dekorací a dárků 

Zpověď a svaté přijímání v domově s panem farářem Mališkou 

Mikulášování, hudební doprovod p. Koupil 

Vánoční koledování dětí ze ZŠ Vilémova 

Vánoční pásmo rodiny Janečkových 

Mše svatá v kostele v Náměšti na Hané 

Štědrý den: vánoční tradice a zvyky 

 

6. Zdravotní péče  

Smluvní lékař je zároveň i závodním lékařem, v jehož náplni jsou mimo jiné vstupní a 

výstupní prohlídky, periodické prohlídky, preventivní péče. 

Domácí péče - SDOP Olomouc - domácí ošetřovatelská péče, spol. s r.o.: 

17 hod. – pondělí až pátek – podání večerních léků 

7 hod. - 11. 30 hod. - 17. 00 hod. – podání léků - sobota a neděle a v době dovolené zdr. sestry 

Lékaři: 

Obvodní lékař – MUDr. Chytilová Blanka – úterý 14.00 – 16.00 

Psychiatr – MUDr. Táborský Jiří - ordinace první čtvrtek v měsíci odpoledne 

Cesty k odborným lékařům 2019 - 104x 

Rehabilitace: Dle ordinace lékaře se dojíždí na RHB Litovel 

 

Získané a zakoupené zdravotnické pomůcky: 

Matrace zdravotní Ergofoam 28, 200x90x15cm  10ks 

Chrániče matrací nepropustné 90x200 cm 10x 

Jersey prostěradla 100x200cm 533/B 10x 

Ložní souprava bavlna 10x 

Ručníky froté 10x 

Bryndáky oboust.dvouvrstvé a neprop. 90 x 45cm 25x 

Ochranné rukavice lékařské nesterilní 57 000ks 

Prošívaná přikrývka 135x200cm + polštář 70x90cm 
10ks 

Pracovní ochranné pomůcky  7ks 

Pratelná inkontinenční podložka 85 x 180 cm 20ks 
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Podložka / podsadách 60 x 45 cm s protiskluzovou úpravou 20ks 

Mycí žínka froté 20ks 

Dezinfekce na ruce 5l 2ks 

Dezincekce na podlahy 5l 1ks 

Inko pomůcky  35ks 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci DZR na veřejnosti  

 

Činnost DZR Bílsko je prezentována na vlastních webových stránkách (http://www.domov-

bilsko.cz/), prostřednictvím informativních letáků a publikací, vydávaných v rámci ORP.  

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s. je registrovnou sociální službou, součástí sítě 

poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a komunitního plánu ORP Litovel. Je 

členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Vedení Domova se účastní pravidelných 

schůzek a jednání Komise sociální a zdravotní ORP Litovel.  

8. Partneři a sponzoři o.p.s. v roce 2019 

I v loňském roce byli k naší organizaci štědré firmy, organizace, obce i společnosti a touto 

cestou bychom jim za podporu chtěli poděkovat! 

Město Litovel 50 000,- Kč 

obec Pňovice 10 000,- Kč 

Bc. Vladimír Navara   1378,- Kč 

Kimberly Clark 10 000,- Kč 

Gabriela Dohnálková       560,- Kč 

Reklamy Svoboda   4 623,- Kč 

 

9. Údaje o změnách zakládací smlouvy a změnách ve složení správní a dozorčí rady 

V roce 2019 došlo k  změně v Zakládací smlouvě ve smyslu opětovného jmenování stávajích 

čenů po uplynutí jejich mandátu. Členy správní rady byli po uplynutí mandátu opět jmenováni 

Jan Malínek, Ing. Barbora Jemelková, Ilona Absolonová, Mgr. Tomáš Šťastný a Mgr. Jiří 

Müller. Předsedou správní rady byl Bc. Vladimír Navara.  

Členy dozorčí rady byli Ing. Petr Souček jako předseda (opět jmenován po uplynutí mandátu), 

Ing. Simona Bendiková a Mgr. Anna Mettler.  

10. Základní údaje o hospodaření DZR  

Účetnictví o.p.s. v roce 2019 

 

http://www.domov-bilsko.cz/
http://www.domov-bilsko.cz/
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Veškeré náklady ve výši 15 735 tis. Kč a výnosy ve výši 15 735 tis. Kč se týkaly jen hlavní 

činnosti, na kterou je obecně prospěšná společnost založena. 

PŘEHLED o nákladech a výnosech 

Spotřebované nákupy          1 235 tis. Kč 

Služby      2 254 tis. Kč 

Osobní náklady                    Včetně nákladů na mzdu ředitele a odměn 

členů správní a dozorčí rady 

 11 203 tis. Kč 

Daně a poplatky            3 tis. Kč 

Ostatní náklady         817 tis. Kč 

Odpisy         223 tis. Kč 

Celkem náklady                      15 735 tis. Kč 

Výnosy    

Tržby za prodej služeb     7 389 tis. Kč 

Příjem od zdrav.pojiš.        213 tis. Kč 

Ostatní výnosy         0 

Dary          27 tis. Kč 

Provozní dotace     8 106 tis. Kč 

Celkem výnosy    15 735 tis. Kč 

Hospod.výsledek                      0 tis. Kč 

  

ROZVAHA 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý hm. 

majetek    Oprávky  k 

DM                  

          5 223 tis.Kč 

           -390 tis.Kč 

Vlastní zdroje 

celkem 

   4 802 tis. Kč 

Zásoby                    0 tis.Kč Hosp.výsledek            0 tis. Kč 

Pohledávky celkem 

Krátk.fin.majetek 

Jiná aktiva-Příjmy 

             391 tis.Kč 

          1 404 tis.Kč 

Krátkodobé závazky 

celkem 

Výdaje příštího.obd.  

     1 882 tis.Kč                                      
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příšt.období                62 tis.Kč                     6 tis.Kč 

Aktiva celkem                                    6 690 tis.Kč Pasiva celkem                             6 690 tis.Kč 

 

Stav a pohyb dlouhodobého majetku  

1. zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období 

Účet PS Přírůstek Úbytek KS

021 11 stavby ( chodník ) 27 657 Kč 0 Kč 0 Kč 27 657 Kč

021 13  příst.Kom.centra 0 Kč 4 537 437 Kč 0 Kč 4 537 437 Kč

022 10 automobily 657 691 Kč 0 Kč 0 Kč 657 691 Kč

042 01 nedok.maj.-přístav.KC 4 537 437 Kč 4 537 437 Kč 0 Kč  

 2. Výše opravných položek – nejsou 

a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního 

období  

081 10 oprávky - chodník 2 233 Kč 0 Kč 924 Kč 3 157 Kč

081 13 oprávky - přístav.KC 0 Kč 0 Kč 90 756 Kč 90 756 Kč

082 xx oprávky - automobily 164 220 Kč 0 Kč 131 541 Kč 295 761 Kč  

Vývoj a konečný stav fondů  

Hospodářský výsledek z roku 2019 ve výši 0,82 Kč byl převeden do rezervního fondu. Celková 

výše rezervního fondu k 31.12.2019 je 225.291,51 Kč. 

Vytvořená rezerva v roce 2019 ve výši 57.612,- Kč byla použita na opravu chodníku po stavbě 

Komunitního centra. 

 

11. Činnost auditora 

Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s., uzavřel smlouvu o auditorské činnosti s ing. Gitou 

Štolfovou. Předmětem této smlouvy je výkon auditorské činnosti ve smyslu ustanovení zákona 

č.93/2009Sb.o auditorech a zákona č.563/91 Sb. o účetnictví, jakož i dle Mezinárodních 

auditorských směrnic a dalších právních předpisů.  Oprávnění o zápisu do KAČR č. 1782 

12. Ostatní 

V roce 2018 byl poskytnut úvěr na přístavbu „ Komunitního centra“ ve výši 4,500.000,- Kč, 

čerpán a splacen byl v roce 2019 z dotace EU, IROP prostřednictvím Ministerstva pro místní 

rozvoj. 

Bílsko, 11. března 2020                                                     Zpracoval: Mgr. Mirko Spurník, ředitel 

 


