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Název organizace:   Domov Horizont, příspěvková organizace 

     Sídlo organizace: Strážovská 1096,  697 01 Kyjov  

IČ:     46937145 

 

Ústředna: 

Tel:   518 612017 

         518 612302-3 

Fax:  518 614333 

 

www.horizontkyjov.cz 

             

 

Kontakt na vedoucí pracovníky: 

 

Statutární zástupce - Ředitel:        Vedoucí aktivizačních 

Mgr. Jan Hanáček                           a terapeutických činností: 

tel:  518 614 333, 727851097    Mgr. et Bc. Marta Gottliebová 

Statutární zástupce – ředitel: e-mail:  reditel@horizontkyjov.cz    tel:  518 614 891,725 553 274  

        e-mail:  vychova@horizontkyjov.cz 

 

Ekonom – zástupce ředitele:    Vrchní sestra: 

Helena Veselá      Nela Šebestová, Dis. 

tel:  518 614 890, 724 256 337             tel:518 614 892 

e-mail:  ekonom@horizontkyjov.cz   e-mail:  vrchnisestra@horizontkyjov.cz 

 

Vedoucí provozního úseku:     Vedoucí sociálního úseku: 

Ing. Michal Daněk               Mgr. Michal Kameník  

tel: 518 614 900, 725 547 569                        tel: 518 614 899, 725 502 929 

e-mail:  provozni@horizontkyjov.cz   e-mail:  socialni1@horizontkyjov.cz 

 

Nutriční terapeut - vedoucí stravování 

Eva Dudová 

Tel:  518 614894 

e-mail:  stravovani@horizontkyjov.cz 

 

Vedoucí Domova A:     Vedoucí Domova B: 

Stanislava Selucká                                           Ivana Sotolářová 

e-mail: domova@horizontkyjov.cz      e-mail: domovb@horizontkyjov.cz 

 

Vedoucí Domova C:     Vedoucí Domova  D: 

Bc. Zdenka Krásová                               Mgr. Světlana Voráčová 

e-mail: domovc@horizontkyjov.cz       e-mail: domovd@horizontkyjov.cz 

 

Podporované bydlení:  

Ludmila Školudová – kontaktní osoba 

Tel: 607 608 498 

e-mail: podporovanebydleni@horizontkyjov.cz 
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1. Úvod 

Domov Horizont, příspěvková organizace je pobytové zařízení poskytující  služby: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením (9244854) 

Chráněné bydlení 

Cílovou skupinou Domova Horizont jsou chlapci a muži od 3 let s mentálním postižením a 

s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným a ženy od 18 let  s mentálním postižením a 

s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným 

Posláním Domova Horizont je poskytování přiměřené míry celodenní podpory a péče chlapcům a 

mužům od tří let s mentálním postižením a s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče je poskytována 

v závislosti na jejich individuálních potřebách a přáních s ohledem na respektování práv a zachování 

lidské důstojnosti. 

Služba usiluje o co největší možné zachování a rozvoj soběstačnosti a podporuje osamostatňování 

uživatelů vzhledem k jejich možnostem, čímž se snaží snižovat závislost na službě a dále posilovat 

jejich rozhodovací schopnosti, odpovědnost a především vytvářet podmínky pro zapojení do běžného 

života společnosti, pro využívání veřejných služeb a institucí a tím podporovat sociální začlenění. 

 

2. Prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost  

Domov Horizont poskytuje své služby v městě Kyjov. Zařízení je umístěno v klidné, okrajové části 

města a velmi dobrou dostupností do centra města. Je možno využít služeb MHD, pěšky do centra 10 

minut. Město nabízí uživatelům služby knihovny, internetové čítárny, kina, divadla, bohaté a časté 

nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí.  

Domov Horizont disponuje čtyřmi obytnými budovami. Mezi další budovy, které slouží  k zajištění 

provozu zařízení, patří vrátnice, prádelna a škola. V půdním prostoru školy bylo vybudováno 

podporované bydlení pro 10 uživatelů.  

V areálu je venkovní bazén, víceúčelový sportovní areál a zahrada. 

První budova – Domov A - byla postavena v roce 1961. V přízemí, ve dvoupokojovém bytě bydlí 4 

uživatelé a v upravených bezbariérových prostorách žije 9 uživatelů pohybujících se převážně na 

invalidních vozících.   

Je zde dílna koberců, kuchyňka a jídelna. V prvním a druhém patře jsou dvou až čtyř lůžkové pokoje, 

společenské místnosti, jídelny, a společné sociální zařízení.  
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Druhá budova – Domov B je z roku 1962, ve sklepních prostorách je rehabilitace, vodoléčba a 

tělocvična, v přízemí kuchyň a jídelna, víceúčelová pracovna s internetovou místností. V prvním patře je 

ambulance lékaře a pokoje pro imobilní uživatele, sociální zařízení, ve druhém patře jsou společenské 

místnosti, tří až čtyř lůžkové pokoje, jídelna a sociální zařízení. 

Třetí budova - Domov C pochází z roku 1976. Ve sklepních prostorách je tělocvična, posilovna, dílna 

košíků a v přízemí jsou keramická, dřevařská, textilní dílna, kreativní multifunkční dílny, místnost pro 

muzikoterapii, kulturní sál a kanceláře. V prvním a druhém patře jsou společenské místnosti, jídelny, 

jedno až tří lůžkové pokoje se společnými sociálními zařízeními. 

Čtvrtá budova – Domov D je z roku 1986 a taktéž na dvou podlažích v ní bydlí uživatelé, přízemí je 

uzpůsobeno pro imobilní uživatele. Ve druhém patře jsou jedno až tří lůžkové pokoje, společenské 

místnosti, jídelna a sociální zařízení  V roce 2015 byla k budově přistaveno zádveří a zateplení v částce 

3.100 tis. Kč a evakuační výtah v částce 3.900 tis. Kč. 

Do všech potřebných prostor domova je bezbariérový přístup. 

Podporované bydlení vzniklo jako půdní vestavba školy v roce 2010 a je zde 5 dvoulůžkových pokojů, 

společenská místnost, kuchyň s jídelnou a sociální zařízení. Uživatelé se zde připravují na přechod do 

běžného sociálního prostředí. 

Chráněné bydlení – byty – v roce 2015 měl Domov Horizont pronajato 6 bytů v centru města pro 16 

uživatelů. 

 

 

3. Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu 

poskytované péče. 

V roce 2015 jsme první rokem začali poskytovat sociální službu chráněného bydlení, což kladlo velké 

nároky na vhodné nastavení a průběžné sledování toho, jak se nová služba zabíhá a zaměřovali jsme se 

na zlepšování poskytované sociální služby, a to jak po stránce ekonomické, kvality a rozsahu 

poskytované péče.   

Po celý rok 2015 se organizace snažila o dosažení vyrovnaného rozpočtu ve spolupráci se zřizovatelem. 

Deficitní plán hospodaření byl eliminován navýšením příspěvku na provoz od zřizovatele a vlastními 

úsporami nákladů, zejména v čerpání nákladů na energie. Zde se příznivě projevily nezvykle mírné 

klimatické podmínky během celého roku, dále uzavření smluv za výhodnějších cenových podmínek na 

dodávku energií prostřednictvím firmy Cejiza Brno. Organizace skončila s vyrovnaným rozpočtem. 

S odvoláním na usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1292/14/Z 13 byla zřizovatelem poskytnuta dotace 

na investice na akci Rekonstrukce budovy D-vybudování zádveří a zateplení ve výši 2.500 tis. Kč. Na 

15. zasedání Zastupitelstva JMK byla usnesením č. 1506/14/Z 15 schválena použitelnost prostředků do 

31. 12. 2015. V roce 2014 bylo z dotace čerpáno 54.450,--Kč, k užití v roce 2015 zbyla částka 

2.445.550,-- Kč. Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že budova byla částečně postavena z desek, ve 

kterých se nalézá azbest. Na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1661/15/Z16 organizace 

obdržela dotaci na investice ve výši 600 tis. Kč na odstranění azbestu. Celkem tedy organizace obdržela 

na akci Rekonstrukce budovy D-přístavba zádveří a zateplení 3.100 tis. Kč, čerpání proběhlo ve výši 

3.099,6 tis. Kč.  

Na další investiční akci Rekonstrukce budovy D- přístavba výtahu organizace obdržela prostřednictvím 

zřizovatele v souladu s usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 1661/15/Z16 finanční prostředky ve výši 

3.000 tis. Kč. V návaznosti na vypracovanou projektovou dokumentaci byl následně usnesením 

Zastupitelstva č. 1885/15/Z19 ukazatel navýšen o 900 tis. Kč, celkem organizace obdržela finanční 

prostředky ve výši 3.900 tis. Kč. Přístavba výtahu byla realizována v hodnotě 3.900 tis. Kč, dotace na 

investice byla vyčerpána v plné výši.  

Usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 1661/15/Z16 byl organizaci stanoven závazný ukazatel dotace 

na investice na akci Zateplení budov A,B,C - projektová dokumentace ve výši 300 tis. Kč. Dokumentace 

byla zpracována v hodnotě 296.450,--Kč.  

Výše uvedeným usnesením Zastupitelstva JMK Brno byla organizaci schválena dotace na investice na 

akci Zateplení budov v objemu 3.800 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva JMK Brno byl závazný ukazatel 

snížen o částku 3.700 tis. Kč, organizace obdržela dotaci ve výši 100 tis. Kč. Z uvedené částky bylo 

vyčerpáno pouze 5 tis. Kč.  
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 Na základě souhlasu odvětvového odboru ze dne 22. 9. 2015 organizace použila prostředky vlastního 

investičního fondu na nákup žehliče prádla do prádelenského provozu. Žehlič byl zakoupen za částku 

345 tis. Kč.  

Domov Horizont se zapojil do projektu zřizovatele GOS II – OPOS – Odborná podpora a organizační 

supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Bon Appetit (radost ze stolování 

v dlouhodobé péči) a Dramaterapii. 

V roce 2015 naši uživatelé také využívali služeb Piafy Vyškov – Canisterapie, rekreačních pobytů (i 

v zahraničí), výletů apod. Pozitivně byla hodnocena spolupráce mezi uživateli a vedoucími pracovníky 

Domova Horizont formou měsíčních pravidelných schůzek. 

4. Průběh transformace:  

V roce 2015 pokračovalo zapojení organizace do projektu transformace sociálních služeb. Po celý rok 

2015 probíhala pravidelná setkání MPSV se zástupci zapojených organizací, proběhlo i setkání 

regionálního transformačního týmu, kterého se účastnili zástupci JMK a organizací zapojených 

v Jihomoravském kraji. Proběhla III. analýza Domova Horizont dle znaků a vodítek procesu 

deinstitucionalizace  s výsledkem: 27 kritérií bylo posunuto z kategorie „částečně splněno“ do 

„splněno“, 2 kritéria byla posunuta z „nesplněno“ na „splněno“ a 11 kritérii bylo posunuto z 

„nesplněno“ na částečně splněno“.  Domov Horizont vypracoval transformační plán, který v pololetí 

odevzdal svému zřizovateli. Dále probíhala pravidelná setkání s konzultantem v tomto projektu, s Mgr. 

Tomšovou. V lednu 2015 bylo tedy zahájeno poskytování sociální služby v chráněném bydlení – 

zaregistrováno bylo 6 bytů s celkovou kapacitou 16 uživatelů. Dále uživatelé pokračovali v nácviku 

pracovních činnosti a v průběhu celého roku se podařilo zajistit práci pro 15 uživatelů mimo Domov 

Horizont prostřednictvím externích zaměstnavatelů a kromě toho zaměstnával Domov Horizont dalších 

15 uživatelů.  

 

   5. Významné prezentační činnosti 

Reportáže v TV Slovácko – zprávy z Kyjovska ze sportovních, kulturních a jiných akcí pořádaných 

Domovem Horizont a také pořádanými jinými organizacemi. 

Děkovné dopisy a ohlasy veřejnosti, články v novinách (Kyjovské noviny, Hodonínský deník) a 

časopise Sociální služby.  

31. 1. 2015 Rozhovor na Rádiu JIH 

21. 2. 2015 I. reprezentační ples Domova Horizont, pořadatelem této akce bylo Občanské sdružení 

rodičů a přátel Domova Horizont. 

3. 3. 2015 Výstava výrobků uživatelů Domova Horizont v reprezentativních prostorách Senátu ČR 

v Praze. 

31. 3. 2015 Prodej výrobků na velikonočním jarmarku KrÚ v Brně. 

31. 5. 2015 Den otevřených dveří – Letní den pro rodiče a veřejnost. Do programu se zapojil taneční 

kroužek Domova Horizont společně s dobrovolníky, kroužek aerobiku MZŠ Ždánice, dobrovolní hasiči. 

Závěrem akce byla ukázka historického šermu a krasojízda na kole pod vedením mistra světa 2004  

Arnošta  Pokorného. 

2. 6. – 6. 7. 2015 se konala výstava výrobků a fotografií Domova Horizont v prostorách zámecké 

konírny zámku v Miloticích. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží  na které vystoupila hudební 

skupina Domova Horizont. 

13. 6. – 16. 8. 2015 se konal tradiční Slovácký rok v Kyjově. Uživatelé zhotovili v terapeutických 

dílnách výrobky pro tuto slavnostní příležitost a po dohodě s majitelem obchodu s obuví vyzdobili 

výlohu. Výzdoba výlohy byla oceněna společně s dalšími výlohami jiných obchodů. 

9. 6. 2015 uživatelé prezentovali pracovně terapeutickou činnost na Dnu sociálních služeb v Hodoníně. 

Uživatelé zde také předvedli taneční vystoupení, které nacvičili společně pod vedením tanečního mistra 

pana Velety. 

19. 11. 2015 předvánoční prodej výrobků na kulturním domě v Kyjově. Veřejnost si mohla zakoupit 

výrobky z dílny keramické, tkaní, sedaček, dřevařské, košíkářské, kreativní a drobných dárků. 
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29. 11. 2015 Předvánoční posezení pro rodiče a veřejnost s bohatým kulturním programem. Na 

programu vystoupil ženský pěvecký sbor Tragačnice, žáci ze Základní umělecké školy z Kyjova. 

Odpoledne bylo pro uživatele připraveno vystoupení iluzionisty. 

1. 12. 2015 vánoční prodej výrobků na KrÚ v Brně 

Celý prosinec byl vystaven pro veřejnost veliký dřevěný betlém z lipového dřeva v Infocentru města 

Kyjova, který zhotovili uživatelé v dílně dřevařské. 

 

6.Dobrovolnická činnost 
S dobrovolníky spolupracujeme od začátku roku 2009.  

Na koci roku 2015 jsme měli uzavřené smlouvy s 25 dobrovolníky.  

Z 25 dobrovolníků je 12 studentů, 1 důchodce, 1 nezaměstnaný a dalších 11 pracujících. 

Z 25 dobrovolníků jsou 2 muži. 

3 dobrovolnice se věnují canisterapii (jedna dobrovolnice se věnuje i jiné činnosti). 

7 dobrovolnic navštěvuje taneční kroužek (jedna dobrovolnice se věnuje i jiné činnosti). 

V roce 2015 odpracovali dobrovolníci 898 hodin.  

 

8. Sociální péče a služby 

Kapacita:        DOZP   220 

        ChrB  16 

Počet uživatelů ke konci sledovaného období:    

        DOZP  214 

        ChrB  16 

 

Obložnost:        DOZP:  97,90% 

        CHrB  95,94% 

- počet příjmů a ukončení pobytu 

DOZP   

        počet příjmů:  13   

       počet ukončení:29    

       ChrB 

počet příjmů:   17 

       počet ukončení:1 

 

 

- evidence odmítnutých žadatelů (dle § 88 písm. g zákona 108/2006) 

DOZP  5 

       ChrB  1 

 

 

- věková struktura uživatelů: 

DOZP 

13-18let: 8 

19-26let: 19 

27-65let: 186 

        Nad 66 let: 1 

         

       

        ChrB 

        27-65let: 16 

        Průměrný věk: 42  
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-  průměrný věk ve sledovaném období: 

DOZP 

Průměrný věk: 40 

        ChrB 

        Průměrný věk: 42  

 

- úroveň poskytovaných služeb: 

 

Ubytování je poskytováno na jedno, dvou, troj a několika čtyř a pěti lůžkových pokojích. Pokoje 

jsou vybaveny standardně nábytkem, lůžky, dalšími spotřebiči – televize, rádio apod. Úklid 

zajišťují zaměstnanci Domova Horizont, dle schopností a možností se podílí i samotní uživatelé. 

Praní a žehlení probíhá v centrální prádelně organizace, drobné prádlo si mohou prát uživatelé 

s pracovníky přímo na domovech. Úhrada za ubytování a stravování byla naposledy zvýšena 

v roce 2014 a to na 122 Kč za stravování u uživatelů do 12 let, 137 Kč u uživatelů nad 12 let a 

126 Kč u uživatelů podporovaného bydlení. U uživatelů chráněného bydlení je to 110 Kč za den, 

úhrada je nezměněna od1.1.2015. 

Výše úhrady za ubytování je stanovena na DOZP ve výši 143 Kč za den s výjimkou  

podporovaného bydlení, kde je úhrada za ubytování stanovena ve výši 158 Kč. Výše úhrady za 

ubytování na chráněném bydlení je stanovena ve výši 158 Kč za den. 

 

Stravovací provoz 

Stravovaní klientů a zaměstnanců zajišťuje vlastní stravovací provoz Domova Horizont, 

který zabezpečuje stravování 214 uživatelů služeb DOZP, v pracovní dny obědy pro16 uživatelů služby 

CHB a pro 185 zaměstnanců Domova Horizont. 

Stravovací provoz tvoří: 11 kuchařů,  skladnice potravin a registrovaná nutriční terapeutka.  

Celková kapacita vlastního stravovacího zařízení je dle stanoveného projektu z března roku 1997 –  

350 porcí denně. 

Úroveň poskytovaných služeb 

Stravování klientů je zajištěno jako celodenní (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, 

večeře a II. večeře, dle potřeb uživatele služeb).  

Strava je podávána několika způsoby: 

a) část uživatel využívá vlastní jídelny a společenské místnosti na jednotlivých odděleních, 

b) jiní uživatelé dochází do centrální jídelny zařízení a zde se stravují společně se zaměstnanci Domova 

Horizont,  

c) uživatelé mají možnost využít nabídky restaurací a stravovacích zařízení mimo prostory Domova 

Horizont a stravu si nechat přivést nebo do jiných zařízení docházet. 

Uživatelé služeb mají možnost 5 x týdně výběru z pečiva při snídaních, stejně tak výběr nápojů a 

příchutí do mléčných nápojů při snídaních, je také zajištěn výběr tekutin při zajištění celodenního 

pitného režimu. Výběr obědů je možný ze dvou hlavních jídel v pracovní dny pro všechny uživatele bez 

dietního omezení. 

Veškeré dietní omezení předepisuje ošetřující lékař, nutriční terapeutka sestavuje jídelní lístek v rámci 

stanovené diety. Konzultace ke stravování uživatel a dietního omezení ordinované lékařem je možné 

kdykoli během dne telefonicky, emailem nebo osobně. V Domově Horizont je zaveden Dietní systém 

Domova Horizont, který obsahuje všechny používané typy diet používané v Domově Horizont. 

Stravovací komise se schází 1x za měsíc. 

Podněty a připomínky ke stravování mohou uživatelé služeb přednést na stravovací komisi nebo 

prostřednictvím pravidelných schůzek vedení Domova Horizont s uživateli nad jejich požadavky. 

Kontroly ve stravovacím provozu jsou prováděny průběžně a vychází se  z desinfekčního a sanitačního 

řádu a Haccp. 

Úhrady za stravování v roce 2015 

Poslední změna u úhrad za stravování proběhla k  1. 1. 2014 

 - zvýšení o 1,- Kč (0,- Kč potraviny, 1,- Kč režie) celkem tedy 122,- Kč /denně u uživatelů do 12 let  

- zvýšení o 1,- Kč (0,- Kč potraviny, 1,- Kč režie) celkem tedy 137,- Kč / denně u uživatelů nad 12 let. 
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Úhrady za stravování v roce 2015 zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2014:  

uživatelé do 18 let: 75,- Kč potraviny + 47,- Kč režie = 122,- Kč 

uživatelé nad 18 let: 84,- Kč potraviny + 53,- Kč režie = 137,- Kč  

Průměrné měsíční náklady na stravování (potraviny) jednoho uživatele činí 83,74 Kč denně.   

Roční uzávěrka k 31. 12. 2015 byla ukončena výsledkem - 0,14 Kč.  

Stravovací provoz spolupracuje s velkoobchody a drobnými místními regionálními dodavateli, kteří se 

podílí i na zajištění pohoštění při různých akcích pořádaných DH pro uživatele např. sportovní turnaje, 

diskotéka, Letní den, Mikulášská nadílka, pečení vánočního cukroví, velikonoční pomlázka a další. 

Program Bon Appetit v Domově Horizont za rok 2015  

Vize programu Bon Appetit Domova Horizont zní: „Cílem je poskytnout klientům takovou kvalitu 

stolování a stravování, která v co nejvyšší míře podpoří jejich samostatnost a soběstačnost, respektuje 

jejich individuální potřeby a zachová lidskou důstojnost.“ 

I letos jsme pod touto vizí pokračovali v programu Bon Appetit (dále jen BA), který je zaměřen na 

celkové zlepšení kvality stravování a stolování. Program se kromě samotné kvality jídla, vzhledu a 

úpravy pokrmů zabývá také celkovým prostředím a atmosférou během jeho podávání. Zahrnuje rovněž 

podporu klientů v samostatnosti a soběstačnosti v průběhu celého stravování či přípravy jídla a 

individuální nastavení stravování dle potřeb klienta. 

Našimi hlavními konzultanty v této oblasti je Mgr. Dana Hradcová, PhD. a Mgr. Michal Synek. Je 

sestaven hlavní realizační tým, dále pak menší realizační týmy s koordinátory v rámci jednotlivých 

budov a skupin. V těchto týmech probíhají setkání a konzultace, jejichž úkolem je řešit individuální 

potřeby klientů či přípravu skupinových akcí, které jsou zaměřené na různé způsoby přípravy jídla a 

seznamování s různými potravinami. Oblíbenou činností mezi uživateli se zejména v letních měsících 

stalo grilování, dále pak společné vaření ve skupinách. 

V letošním roce proběhlo v rámci vzdělávání několik konzultací pro pracovníky, týkající se 

individualizace stravování a stolování. V roce 2015 proběhly dva dvanáctihodinové akreditované kurzy, 

jichž se zúčastnilo cca 55 pracovnic v přímé péči, vychovatelů a vedoucích pracovníků ze všech 

oddělení a skupin domova. V rámci seminářů jsme společně debatovali o problémech jednotlivých 

klientů nebo podrobněji probrali záležitosti týkající se jednotlivých skupin.  

Několik pracovníků Domova se v červnu 2015 zúčastnilo setkání dalších organizací DOZP, ve kterých 

tento program také probíhá. Toto setkání proběhlo v Šebetově a mohli jsme se zde podělit o naše 

zkušenosti a vzájemně se inspirovat k další práci v programu. V roce 2016 se setkání bude konat 

v našem zařízení. 

 

9. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

V roce 2015 měli uživatelé možnost navštěvovat pracovní terapii v devíti terapeutických dílnách a to 

v dílně dřevařské, košíkářské, tkaní, sedaček, kreativní, drobných dárků, dvou keramických dílnách a 

multifunkční dílně. Pracovní terapie v šesti dílnách je zajištěna pracovníky v sociálních službách na plný 

pracovní úvazek a v ostatních třech dílnách provoz zajišťují pracovníci v sociálních službách z oddělení. 

Uživatelé v dílnách získávají pracovní návyky, učí se pracovat s nejrůznějšími druhy materiálů jako je 

hlína, dřevo, pedig, sádra, fimo hmota a jiné. Výrobky jsou nabízeny široké veřejnosti při nejrůznějších 

prezentačních a prodejních akcích, ale také si je může veřejnost zakoupit přímo v terapeutických dílnách 

v Domově Horizont. 

Aktivizační činnosti 

Uživatelům jsou nabízeny v rámci aktivizačních činností terapie: muzikoterapie, zooterapie, 

dramaterapie, canisterapie. Pro uživatele s vysokou mírou podpory je určena senzomotorická terapie 

(snoezelen). Pro uživatele je připravena široká nabídka zájmových aktivit (kroužků), např. taneční, 

pohybový, turistický, sportovní, hudební, relaxační cvičení, jóga aj. Velmi oblíbený je taneční kroužek, 

který navštěvují dobrovolnice a společně s uživateli připravují vystoupení na nejrůznější příležitosti. 

Taneční kroužek v roce 2015 zahájil I. reprezentační ples Domova Horizont slavnostní polonézou, 

vystoupil na farním plese v Kyjově, Letním dni, Předvánočním posezení. Aktivizace uživatelů probíhá 

také na odděleních a je zaměřena na rozvoj dovedností (sebeobsluha, nakupování, cestování, práce 

s penězi aj. ). 
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Uživatelé, kteří chtějí upevňovat získané vzdělání mohou navštěvovat „večerní školu“ ,celkem toho 

využilo 54  uživatelů. 

     V roce 2015 pokračoval v Domově Horizont projekt osvěty pro žáky základních škol. Cílem osvěty je 

seznámit mladou generaci s životem lidí s mentálním postižením. Program je přizpůsoben žákům 

sedmých až devátých tříd. Jde o interaktivní setkání žáků a uživatelů Domova Horizont při různých 

činnostech, jednak v terapeutických dílnách, kde žáci pracují společně s uživateli, při sportovních 

aktivitách a dále při exkurzích na jednotlivých domovech uživatelů, kde s nimi žáci mohou hovořit a 

poznávat talk alespoň částečně jejich život.   Ze sedmi oslovených základních škol navštívilo Domov 

Horizont v průběhu měsíce května a prosince 2015 pět základních škol z okolí Kyjovska. Celkem se 

projektu v roce 2015 zúčastnilo 175 žáků. Projekt osvěty pro ZŠ v Domově Horizont se setkal 

s pozitivní odezvou. Ve zpětných vazbách se objevuje, že přes počáteční obavy z neznámého a 

odlišného a ostych, který se podařilo překonat kontaktem žáků s uživateli, při různých činnostech, bylo 

pro ně toto setkání obohacující zkušeností. Většina žáků i pedagogů se v takovém prostředí ocitli 

poprvé, byli rovněž překvapeni, jak jsou klienti šikovní a přátelští. „…Setkáním s lidmi s těžkým 

mentálním postižením jsme si uvědomili, že i takový život může být…“. Projekt byl přínosný nejen pro 

žáky základních škol, ale i uživatele, kterým setkání rovněž přineslo nové zkušenosti, navázání 

přátelských kontaktů a přispělo k upevnění komunikačních a sociálních dovedností. V projektu osvěty 

pro žáky základních škol budeme pokračovat i v příštím roce. Zpráva o našem projektu byla zveřejněna 

v časopise Sociální služby jako dobrá praxe. 

Vzdělávání uživatelů 

Vzdělávání uživatelů zajišťuje Mateřská a Základní škola Za Humny v Kyjově. Výuka ve školním roce 

2015/2016 probíhá ve třech rehabilitačních třídách. Do povinného vzdělávání je zapojeno celkem 13 

uživatelů. Mateřská škola a Základní škola za Humny zajišťuje Kurz k získání základů vzdělání. Kurz 

k získání základů vzdělání navštěvuje 11 uživatelů. 

Zkrácený přehled kulturních, sportovních, společenských akcí 2015 

11. 1. – 16. 1. 2015 Lyžování v Krkonoších ČHSO 

21. 1. 2015 Návštěva aquaparku v Uherském Hradišti 

5. 2. 2015 Návštěva solné jeskyně v Kyjově 

7. 2. 2015 Vystoupení tanečního kroužku na farním plese v Kyjově 

9.2 – 13. 2. 2015 Závody v běžeckém lyžování ve Studnici 

18. 2. 2015 Karneval 

21. 2. 2015 I. reprezentační ples Domova Horizont 

25. 2. 2015 Výlet do Brna 

3. 3. 2015 Výstava v Senátu ČR 

7. 3. 2015 Dortiáda s Kometou 

11. 3. 2015 Výlet do aquaparku v Uherském Hradišti 

18. 3. 2015 Sportparáda v Hodoníně 

19. 3. 2015 Pepíkovský turnaj ve Víceměricích 

10. – 12. 4. 2015 Víkendový pobyt ve Filipově údolí 

22. 3. 2015  Prezentace pracovně terapeutické činnosti v Bzenci 

25. 3. 2015 Prezentace pracovně terapeutické činnosti v Hodoníně 

7. 4. 2015 Návštěva dechové hudby v Kyjově 

22. 4. 2015 XII. Jarní plavecké závody ZDP v Hodoníně 

25. 4. 2015 Turistický pochod do okolí Chřibů 

30. 4. 2015 Pálení čarodějnic 

8. 5. – 10. 5. 2015 Víkendový pobyt RS Kopánky - Mikulčin Vrch 

10. 5. 2015 Vystoupení hudební skupiny v zámeckém parku v Miloticích 

28. 5. 2015 Dreamnight v ZOO v Hodoníně 

31. 5. 2015 Den otevřených dveří – Letní Den 

1. 6. – 5. 6. 2015 Sportovní hry v Zubří 

6. 6. 2015 Zábavný den v Dambořicích 

10. 6. 2015 Výlet do Olomouce 

3. 7. 2015 Vítáme prázdniny 
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26. 7. – 5. 8. 2015 Letní tábor ve Vřesovicích 

4. 9. – 13. 9. 2015 rekreačně rehabilitační pobyt v Itálii 

20. 9. 2015 Trh místních produktů a řemesel v Miloticích 

21. 9. – 25. 9. 2015 rekreačně rehabilitační pobyt v Čeložnicích 

1. 10. 2015 Den řemesel v Domově Horizont 

5. 10. – 10. 10. 2015 rekreačně rehabilitační pobyt v Lednici na Moravě 

29. 10. 2015 Drakiáda v Domově Horizont 

11. 11. 2015 Lampionový průvod v Domově Horizont 

2. 12. 2015 Plavání ve Vřesovicích 

12. 11. 2015 Diskotéka v Hodoníně 

10. 12. 2015 Vánoční Vídeň 

17. 12. 2015 Vánoční zpívání u altánku 

31. 12. 2015 Oslavy konce roku  

 

10.  Zdravotní péče a rehabilitace  

Zdravotní péče 

Je zabezpečena prostřednictvím registrovaných sester s platnou odbornou způsobilostí k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona c. 96/2004 Sb., o nelékařských 

zdravotnických povoláních. Mají osvědčení o odborné způsobilosti pracovat bez odborného dohledu, 

jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání, zúčastňují se odborných seminářů, přednášek a doplňují si 

informace četbou odborných časopisů. Péče je poskytována výhradně na základě indikace lékaře a je 

částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Každodenní zdravotnická a ošetřovatelská péče v Domově Horizont je poskytována všeobecnými 

sestrami a pracovníky přímé obslužné péče.  

Ošetřovatelské a zdravotní péče se každému uživateli dostává výhradně dle indikace externích lékařů, a 

to buď formou pravidelných ordinačních hodin přímo v Domově, či v akutních případech návštěvou 

klienta dle potřeby. V pravidelných termínech ordinuje praktická lékařka pro dospělé MUDr. Štaifová-

Zhořová a to každé úterý od 12:30 do 15:30 hod a každý čtvrtek od 10:00 - do12:00 hod. Dále 

v Domově ordinuje MUDr. Kasardová - praktická lékařka pro děti a dorost, která pravidelně ordinuje 

v naší ambulanci 3. úterý v měsíci od 13:30 do 15:30 hod,  jinak dle potřeby a zdravotního stavu klientů. 

Lékařky jsou dostupné i mimo svou pracovní dobu v ambulanci Domova, o víkendech, svátcích  

telefonicky i  osobně. Zajištěna je taktéž pravidelná psychiatrická péče MUDr. Pavlíny  Doležalové a to 

v pátek minimálně 1x měsíčně. Všeobecné sestry provádějí denně úkony indikované lékařkou, které 

následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913. 

Mimo Domov je pak poskytována specializovaná ambulantní zdravotní péče diabetologická, 

neurologická, stomatologická, gynekologická, kožní, atd. 

Ke zdravotním problémům bezprostředně ohrožujícím život je přivolána zdravotnická záchranná služba, 

jejíž základna je v areálu Nemocnice Kyjov, čímž je garantovaný velmi krátký výjezdový interval, a je 

tedy schopna poskytnout pomoc v řádech několika minut. Zdravotní problémy dlouhodobějšího 

charakteru našich uživatelů řeší nemocnice v Kyjově, Brně, Kroměříži, Hodoníně i v Havlíčkově Brodě. 

I nadále v roce 2015 pokračovala spolupráce s nutriční ambulancí v Hodoníně - MUDr. Smetková, kde 

je zajišťována nutričně definovaná strava především pro uživatele se sondami. 

Všeobecné sestry jsou registrovány a mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu.  

Všichni zaměstnanci zdravotnického a ošetřovatelského úseku jsou zapojeni do systému celoživotního 

vzdělávání. 

Problematika dekubitů  

U imobilních uživatelů se snažíme zvýšenou aktivizací, péčí o kůži a vhodným polohováním zabránit 

vzniku dekubitů a nežádoucích kontraktur. V současné době se u nás žádné chronické dekubity 

nevyskytují. Problémy s dekubity řešíme převážně při návratu z dlouhodobějších hospitalizací, někdy i z 

domova, a při závažném zhoršení zdravotního stavu.  

Oddělení pro imobilní uživatele jsou vybavena polohovacími lůžky jen částečně. Domov disponuje 

třemi elektrickými antidekubitními matracemi určenými pro zvládání akutních stavů a dalšími 
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antidekubit. pomůckami, které jsou podle potřeby průběžně doplňovány. S postupujícím věkem našich 

uživatelů a celkového zhoršování jejich zdravotního stavu je nebezpečí vzniku dekubitů opravdu velké a 

vyžaduje neustálou pozornost a účinná preventivní opatření.  

Rehabilitace 

Rehabilitační péče je zabezpečena prostřednictvím registrovaného fyzioterapeuta s platnou odbornou 

způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona c. 96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních. Mají osvědčení o odborné způsobilosti pracovat bez 

odborného dohledu, jsou zapojeny do celoživotního vzdělávání, zúčastňují se odborných seminářů, 

přednášek a doplňují si informace četbou odborných časopisů. Péče je poskytována výhradně na základě 

indikace lékaře a je částečně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

Cílem ošetřujícího personálu je všemi dostupnými metodami, tedy i rehabilitační péčí, zabránit vzniku 

komplikací souvisejících s těžkým fyzickým postižením a omezenou pohyblivostí našich uživatelů. V 

našem zařízení uplatňujeme celou řadu rehabilitačních prostředků, kterými směřujeme ke zlepšení nebo 

obnově poškozených funkcí, náhradě ztracených funkcí či zpomalení progrese. 

Rehabilitační péči indikují smluvní lékařky dle odborných posudků neurologie, ortopedie, chirurgie a u  

nově přijímaných uživatelů je postup léčby konzultován s rehabilitačním pracovištěm Nemocnice Kyjov 

a také na základě kineziologického rozboru fyzioterapeutů. Kontrola je prováděna při lékařských 

preventivních prohlídkách min. 1x ročně. 

Vzhledem k tomu, že velká část uživatelů má indikovánu RHB péči pro postižení DMO, zaměřujeme se 

především na aktivní, pasivní LTV za pomoci neuromuskulární facilitace, cviky na zlepšení jemné 

motoriky, korekce vadného držení těla, vertikalizme s oporou, dechovou gymnastiku a nácvik lokomoce 

a sebe obsluhy. 

Náš personál odborně využívá prvky z reflexní terapie (Vojtova metoda, Bobathova metoda, synergní 

reflexní terapie, reflexní masáže, techniky měkkých tkání). Využíváme také mobilizačních techniky a 

bazální stimulaci. Oblíbená je Mechanoterapie pomocí balanční plošiny a dále trakční stojan, bradlový 

chodník, chůze po oblázcích, stepper, rotopedy, pomůcky pro propriocepci. Fyzioterapeut je vzdělán v 

oblasti kineziotapingu pro korekci tonických abnormalit svalstva. 

Ve spolupráci s ošetřovatelským personálem probíhá polohování imobilních uživatelů s pomocí 

polohovacích pomůcek vyrobených specializovanými firmami, ale i z vlastních zdrojů a za přispění 

rodinných příslušníků. Praktikujeme také léčebnou tělesnou výchovu skupinovou i individuální, 

kondiční cvičení pomocí gymballů, cvičení na nářadí, pasivní protahování s předehříváním lavathermem 

apod. 

Z fyzikální terapie jsme schopni poskytnout diadynamické proudy a mikrovlnou diatermii. 

Součástí RHB je i vodoléčba, kde je možnost provádění perličkových koupelí, vířivých koupelí, 

podvodních masáží, cvičení ve speciálních šlapacích vanách. 

V letních měsících je k využití venkovní bazén, který sloužící na nácvik plavání, chůze a zlepšení 

kondice. 

Všem uživatelům nabízíme také relaxační metody pro zlepšení psychického stavu, masáže, míčkování, 

sledujeme nácvik jemné i hrubé motoriky. Po celý rok bylo umožněno využívání RHB vybavení formou 

poskytovaných fakultativních služeb i ostatním uživatelům a to v odpoledních hodinách. 
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          11. Personální oblasti 

           Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2015 
                                                                                                                                                                tabulka č.1 

kategorie 

platová 
třída 

k 
1.1. 2015 

z
m

ě
n

a
 t

ří
d

y
 v

 

p
rů

b
ě

h
u

 r
o

k
u

 

p
o

č
e

t 

z
a

m
ě
s

tn
a

n
c

ů
 

změna počtu 
zaměstnanců evidenční počet 

zaměstnanců 
 

k 31.12.2015 
přírůstky úbytky 

ředitel  12   1 0 0  1 

finanční referend, účetní 11   1  0 0  1 

mzdový účetní, personalista 10   1  0 0  1 

účetní 9   1  0 0  1 

technický pracovník 10   1  0 0  1 

zásobovač 7   1  0 0  1 

administrativní pracovník 8   1  0 0  1 

interní auditorka 10   1  0 0  1 

ostatní 0   0 0 0 0 

THP celkem     8 0 0 8 

všeobecná sestra  10   9  1  1  9 

všeobecná sestra pod odborným  
dohledu 9   9  2 2  9 

zdravotnický asistent 0   0  0 0  0 

nutriční terapeut 9   1  0 0  1 

fyzioterapeut 10   1  0 0  1 

fyzioterapeut 9   1  1 1  1 

sanitář 4   1  0 0  1 

ostatní 0   0 0 0 0 

zdravotničtí pracovníci celkem     22  4 4  22 

vychovatel 8   4  0 0  4 

ved.aktivizačních a terapeutických 
činností 11   1  0 0  1 

vychovatel-vedoucí domova 10   1  0 0  1 

vychovate-vedoucí domova 11   1  0 0  1 

ostatní 0   0 0 0 0 

pedagogičtí pracovníci celkem     7 0 0 7 

prac.soc.péče - POP 4   4 0  0  4 

prac.soc.péče - POP 5   74 8  8  74 

prac.soc.péče - ZVNČ 5   4 1  1  4 

prac.soc.péče - ZVNČ 7   14 6  4  16 

prac.soc.péče - ZVNČ 8   9 1  1  9 

sociální pracovník-vedoucí 11   1 0  0  1 

sociální pracovník 10   2 0  0  2 

sociální pracovník 9   1 0  0  1 

pracovníci sociální péče celkem     109 16 14 111 

kuchař 6   8  0 0  8 

pomocný kuchař 4   3  2 2  3 

pradlena 2   5  0 0  5 

krejčí 5   1  1 1  1 

uklizečka 2   14  5 5  14 

provozní elektrikář 5   1  0 0  1 

údržbář, topič 5   2  0 0  2 

truhlář 5   1  0 0  1 

vrátný 2   5  1 1  5 

skladník 5   1  0 0  1 

provozní zaměstnanci celkem     41 9 9 41 

CELKEM zaměstnanci     187 25 23 189 
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Vzdělávání zaměstnanců Domova Horizont 2015 

Čerpáno: 186. 505,- Kč 

Realizovaná témata v roce 2015 pro pracovníky v sociálních službách 

Dorozumíme se. Rozšiřující způsoby dorozumívání s osobami s řečovými poruchami.  

Emoce  a komunikace v zátěžových a krizových situacích  

Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb  

Sexualita a vztahy lidí s postižením I.  

Sexualita a vztahy lidí s postižením II. 

Péče o klienty s poruchami chování v podmínkách sociálních služeb 

Jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi. 

Vzdělávání  -  program Bon Appetit 

Jak se dělá dobré jídlo: Stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování 

Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle 

Jak jednat s klientem v duševní krizi. 

Projekt „ Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání“. 

Pracovní stáže: 

Zelený dům pohody, p. o., Hodonín 

Sociální služby Šebetov, p. o. 

Oblastní Charita Uherské Hradiště 

Srdce v domě, p. o., Klentnice 

Zámek Břežany p. o. 

Individuální vzdělávací akce 

Seminář pro kuchařky a vedoucí školních jídelen a výdejen,  Novinky v účetnictví příspěvkových 

organizací, Úhrady za sociální služby, Aktuálně ze mzdové účtárny,  Využití IS Cygnus ve stravovacím 

provozu aj. 

SUPERVIZE 

Supervize DOZP: Doc. Dr. Jan Kožnar CSc. 

Supervize CHrB: Mgr. Matěj Černý 

Vzdělávání pedagogický pracovníků 

Techniky asertivní komunikace 

Vzdělávání zdravotnických pracovníků 

Jak plánovat ošetřovatelskou péči 
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12. Organizační členění 

 Organizační schémata – úseků a vedoucích pracovníků 
 

 
 

            

      ředitel      

           

      
  

                         
    úsek 

ekonomický 

  

úsek aktivizač. a terapeut. činností 

  
 

 

 
úsek zdrav., ošetřov.    a obslužné 

péče 

    úsek 

stravování               
  

  
   

 
      

   
    

    

 

  

metod.vedení výchovné pedagog. i 
nepedagog. činnosti na úsecích domovů 

  

   

metod.vedení zdrav., ošetřovatel.a 
obslužné péče na úsecích domovů 

  

    

úsek sociální 

      

domov A                                 

    úsek 
provozní               

 

  

 

  

  

 

    

        
 

      
 domov B                               

  
      

interní auditor   
      

      

  

  

  

  

    

    
    

domov C                            

  
    

 

 

  
      

    

   
  

  
  

    

    
    

domov D                             

  
    

   
        

    

   
      

 
  

    

   
      podporované bydlení   

    

      
Chráněné bydl. - byty 

     

 
Vysvětlivky:   přímé vedení 

        

            

  
  metodické vedení 

         
 

 

 

 

Organizační schéma vedoucích zaměstnanců - příloha č. 2 organizačního řádu 

                  ředitel      

           

      

  

     
                    

    
vedoucí ekonom,   

zástupce ředitele       
 

ved. aktivizač. a 

terapeut. činností 

  

 

 

 
vrchní sestra 

    
nutriční terapeut -

vedoucí stravování   
 

  

  

  

   
  

    

   
    

 
  

  
  metod.vedení 

výchovné pedagog. i 

nepedagog. činnosti 

na úsecích domovů 

  

   
metod.vedení 

zdrav., 

ošetřovatel.a 

obslužné péče na 

úsecích domovů 

  

 

vedoucí kuchař 

  
vedoucí sociální 

pracovník 
 

    
vedoucí domova 

A                                
 

  

 

 

  
 

  

 

  

 

  

  
  

  

    

  

vedoucí provozu     
   

  

 
vedoucí domova 

B                               

  

     

interní auditor 
  

      

   

  

  
  

  

  

  

   

vedoucí pradlena 

    

    vedoucí domova 

C                            

  

   

  

 

 

  

      

   

vedoucí údržbář 

   

  

  

  

   

  

    

    vedoucí domova 

D                             

  

   

vedoucí vrátný 

    

      

    

    

  

  

  

    

    

    Koordinátor   

    

      

CHB a PB 

     

 
Vysvětlivky:   přímé vedení 

        

            

  
  metodické vedení 
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13. Ekonomické údaje 

Dotace a příspěvky 
      -  příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele bez účelového určení – na základě Usnesení 

Zastupitelstva JMK Brno č. 1495/14/Z15 byl stanoven závazný ukazatel příspěvek na provoz bez 

účelového určení ve výši 8.077 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 2079/15/Z22 byl 

příspěvek navýšen o 265,5 tis. Kč, usnesením Zastupitelstva JMK Brno  č. 2270/15/Z23 by navýšen o 

částku 135 tis. Kč, organizace tak obdržela příspěvek na provoz bez účelového určení celkem ve výši 

8.477,5 tis. Kč. Příspěvek na provoz bez účelového určení byl v roce 2015 vyčerpán v plném rozsahu.       

     - přijatý příspěvek na provoz účelově určený na sociální službu domov pro osoby se zdravotním 

postižením ve výši 21.080,4 tis. Kč a sociální službu chráněného bydlení ve výši 1.374,8 tis. Kč dle 

usnesení 1646/15/Z 16. Usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 1942/15/Z20 byl příspěvek na službu 

DOZP navýšen o částku 2.867,2 tis. Kč a na službu CHB o 187 tis. Kč. Celkem organizace obdržela na 

obě sociální služby příspěvek na provoz účelově neurčený ve výši 25.509,4 tis. Kč.  

Přijatý příspěvek na provoz účelově určený na obě služby v roce 2015 byl vyčerpán v plném rozsahu na 

platy zaměstnanců a zákonné odvody z nich.  Finanční vypořádání účelově určeného příspěvku na 

provoz bylo provedeno v souladu s pokyny zřizovatele ve stanoveném termínu. Vratka příspěvku na 

provoz účelově určeného nebyla tudíž realizována.  

Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů jiných ÚSC, rozpočtu EU a Národního fondu, 

finančních mechanismů Norska a programu švýcarsko-české spolupráce nebyly v roce 2015 Domovu 

Horizont Kyjov poskytnuty. 

Investice 
S odvoláním na usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1292/14/Z 13 byla zřizovatelem poskytnuta dotace 

na investice na akci Rekonstrukce budovy D-vybudování zádveří a zateplení ve výši 2.500 tis. Kč. Na 

15. zasedání Zastupitelstva JMK byla usnesením č. 1506/14/Z 15 schválena použitelnost prostředků do 

31. 12. 2015. V roce 2014 bylo z dotace čerpáno 54.450,--Kč, k užití v roce 2015 zbyla částka 

2.445.550,-- Kč. Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že budova byla částečně postavena z desek, ve 

kterých se nalézá azbest. Na základě usnesení Zastupitelstva JMK Brno č. 1661/15/Z16 organizace 

obdržela dotaci na investice ve výši 600 tis. Kč na odstranění azbestu. Celkem tedy organizace obdržela 

na akci Rekonstrukce budovy D-přístavba zádveří a zateplení 3.100 tis. Kč, čerpání proběhlo ve výši 

3.099,6 tis. Kč.  

Na další investiční akci Rekonstrukce budovy D- přístavba výtahu organizace obdržela prostřednictvím 

zřizovatele v souladu s usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 1661/15/Z16 finanční prostředky ve výši 

3.000 tis. Kč. V návaznosti na vypracovanou projektovou dokumentaci byl následně usnesením 

Zastupitelstva č. 1885/15/Z19 ukazatel navýšen o 900 tis. Kč, celkem organizace obdržela finanční 

prostředky ve výši 3.900 tis. Kč. Přístavba výtahu byla realizována v hodnotě 3.900 tis. Kč, dotace na 

investice byla vyčerpána v plné výši.  

Usnesením Zastupitelstva JMK Brno č. 1661/15/Z16 byl organizaci stanoven závazný ukazatel dotace 

na investice na akci Zateplení budov A,B,C-projektová dokumentace ve výši 300 tis. Kč. Dokumentace 

byla zpracována v hodnotě 296.450,--Kč.  

Výše uvedeným usnesením Zastupitelstva JMK Brno byla organizaci schválena dotace na investice na 

akci Zateplení budov v objemu 3.800 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva JMK Brno byl závazný ukazatel 

snížen o částku 3.700 tis. Kč, organizace obdržela dotaci ve výši 100 tis. Kč. Z uvedené částky bylo 

vyčerpáno pouze 5 tis. Kč.  

 Na základě souhlasu odvětvového odboru ze dne 22. 9. 2015 organizace použila prostředky vlastního 

investičního fondu na nákup žehliče prádla do prádelenského provozu. Žehlič byl zakoupen za částku 

345 tis. Kč.  

 

Rozpracované investiční akce celkem:                                       419.304,-- Kč 

z toho: 

            Zateplení budovy C                                                                        301.450,-- Kč 

            Architektonická studie rekonstrukce budovy A                             117.854,-- Kč 
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Výsledek hospodaření 

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo v  roce 2015 vyrovnaným hospodaření, výsledek  

hospodaření v hlavní činnosti je nulový.  

V souvislosti s § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, nevznikne 

organizaci daňová povinnost.          

Přehled o přijatých darech a jejich použití 

V roce 2015 byly přijaty dary finanční a věcné na základě darovacích smluv a v souladu s příslušnými 

usneseními Rady JMK Brno. Veškeré přijaté dary prošly účetní evidencí, finanční prostřednictvím 

rezervního fondu, věcné formou nákladů a výnosů a následně majetkovou evidencí.  

 

Přijaté finanční dary:    

Přijaté finanční dary jsme obdrželi v celkové výši 126.300,-- Kč v následujícím členění:  

                      1/2015 Moavian Language School Kyjov    2.500,--                          

                                   Megawaste Praha                                                   2.500,--   

                      6/2015 DRFG Brno                                                           50.000,--                                       

                     11/2015 Linhartová Svatobořice                                          4.100,-- 

                     11/2015 Skřivánková Sobůlky                                             2.200,-- 

                     11/2015 HaK Profi Brno                                                     30.000,-- 

                     12/2015 Morávek Pavel                                                        4.000,--  

                     12/2015 Bártečková Popice                                                  6.000,-- 

                     12/2015 Jass Brno                                                               25.000,-- 

 

Přijaté věcné dary jsme obdrželi v celkové výši 209.047,50 Kč v následujícím členění: 

                        1/2015 Agrofert Praha-2 ks polohovacích lůžek            66.492,00 

                        3/2015 Martek Medical Třinec-zdravotnický materiál  25.505,40 

                        4/2015 Martek Medical Třinec-zdravotnický materiál  12.710,91 

                        5/2015 SCA Hygiene Praha-zdravotnické potřeby          3.361,00 

                        6/2015 Martek Medical Praha-močový analyzátor        26.477,00 

                        7/2015 Martek Medical Praha-zdravotnický materiál      9.506,00 

                        7/2015 Gumotex Břeclav-nafukovací člun                     19.900,00  

                        8/2015 Martek Medical Třinec, zdravotnický materiál  28.098,68 

                      10/2015  Perfect Třinec, zdravotnický materiál               13.531,51 

                      11/2015 SCA Hygiene Praha, zdravotnický materiál        3.465,00 

 

 

Použití : 

Finanční prostředky darované v roce 2015 byly zdrojem rezervního fondu a v roce 2015 nebyly čerpány. 

Darované zdravotnické prostředky a pomůcky  byly využity ve prospěch uživatelů Domova Horizont na 

základě předchozího souhlasu zřizovatele. 
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14. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 

Audit kvality - JMK 

Ve dnech 22.4.-23.4.2015 probíhal v Domově Horizont „Audit kvality“ prováděný auditorským týmem 

ve složení PaedDr. Blanka Veškrnová a PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková. Audit byl zaměřen na 

standardy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14 a 15.  

Služba získala 84 bodů z 96 možných, tj. 87,5%.  

 

Kontrola HZS Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín 

 Dne 28.4. 2015 proběhla kontrola HZS Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín na poskytování 

služeb pobytových sociální péče formou celoročního pobytu osobám se sníženou schopnosti pohybu a 

orientace. 

Kontrolní zjištění, která byla uložena do 20. května 2015 jsou  splněna. 

 

Následná Inspekce MPSV 

MPSV provedlo ve dnech 13.10.-15.10.2015 v Domově Horizont následnou, třídenní inspekci 

poskytování sociálních služeb.  

Inspekci prováděl tým ve složení: Mgr. Bc. Vladimíra Pavlíková, Mgr. Et Mgr. Bc. Martina Straková, 

Ing. Jiří Hořínek.  

Předmětem inspekce byla kontrola 23 opatření, která byla uložena inspekcí v roce 2013.  

Inspekce skončila s výsledkem: Všechna uložená opatření byla hodnocena jako splněná.  

 

Kontrola Krajské hygienické stanice Brno. 
Kontrola KHS Brno proběhla 20. října 2015 ve stravovacím provozu.  

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

 

 

 

 

15. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Inventarizace majetku a závazků byla prováděna v návaznosti na zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, dále dle směrnice č. 55/Ek o inventarizaci 

majetku a závazků  a v souladu s plánem inventur schváleným ředitelem organizace pro rok 2015. 

Dle stanoveného plánu byla provedena řádná fyzická i dokladová inventura k datu 31. 12. 2015: 

- zásob  

- pokladny a cenin 

- majetku v operativní evidenci do 3 tis. Kč 

- dlouhodobého hmotného majetku v používání od 3-40 tis. Kč 

- dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč 

- nehmotného majetku, nedokončeného majetku, pozemků a uměleckých děl 

- dokladová inventarizace účtů. 

 

S odvoláním na plán inventur byla také provedena kontrola inventáře závodního stravování, kuchyněk 

na odděleních, ložního prádla na odděleních, ošacení a majetku uživatelů do 18 let a nad 18 let.  

Inventarizační komise porovnávaly skutečně zjištěné stavy s účetní evidencí v inventurních soupisech, 

po ukončení inventarizace byly vyhotoveny každou komisí inventarizační zápisy a za celou organizaci 

byla vyhotovena zpráva hlavní inventarizační komise, se kterou byl seznámen ředitel organizace.  

Výsledek inventarizace je každoročně projednán na poradě vedení příspěvkové organizace.  

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.  

 

 

 

 



      
 

        
Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12.  2015 

    Název organizace: Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 
  

v tis. Kč 

  H l a v n í    č i n n o s t D o p l ň k o v á   č i n n o s t 

  

Sestavený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

1)
 

Skutečnost 
% S/UR 
(SR) 

2)
 

Sestavený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

1)
 

Skutečnost 
% S/UR (SR) 

2)
 

Výnosy z prodeje služeb:                 

z toho: . příspěvek na péči 21 770 21 770 21 933 100,7         

             . ubytování 11 377 11 377 11 697 102,8         

             . stravné uživatelů 9 895 9 895 8 581 86,7         

               stravné zaměstnanců 850 850 855 100,6         

               stravné cizí strávníci 133 133 172 129,3         

               výnosy od ZP 3 800 3 800 4 013 105,6         

               fakultativní služby 40 40 80 200,0         

               ostatní 340 340 452 132,9         

Výnosy z pronájmu 56 56 56 100,0         

Výnosy za prodané zboží       0,0         

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku       0,0         

Použití fondů: Fond investiční 0 500 20 0,0         

                         Fond rezervní  0 111 0 0,0         

                         Fond odměn  0 100 0 0,0         

Příspěvek na provoz účelový (MPSV) 22 455 25 509 25 509 100,0         

Příspěvek na provoz od zřizovatele 8 077 8 478 8 478 100,0         

Jiné ostatní výnosy 145 337 451 133,8         

Výnosy (zdroje) celkem 78 938 83 296 82 297 104,3 0 0 0   

                  

Spotřeba materiálu 10 211 9 990 9 874 98,8         

Spotřeba energie: 3 650 3 650 2 920 80,0         

u toho:  elektrická energie 1 050 1 050 951 90,6         

              plyn  2 600 2 600 1 969 75,7         

Spotřeba neskladovaných dodávek: 490 490 449 91,6         

z toho: vody 410 410 407 99,3         

             teplo 80 80 42 52,5         

Opravy a udržování 1 200 1 200 1 211 100,9         

Cestovné 80 80 47 58,8         

Náklady na reprezentaci 10 10 14 140,0         

Ostatní služby 2 331 2 331 2 449 105,1         

Osobní náklady celkem 63 306 63 807 63 547 99,6 0 0 0   

18 
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z toho:  platy zaměstnanců 46 258 46 629 46 406 99,5         

              dočasná pracovní nechopnost 0 0 223 0,0         

             OON 220 220 154 70,0         

             soc. a zdrav. pojištění 15 727 15 853 15 784 99,6         

             zákonné sociální náklady 907 910 785 86,3         

             jiné sociální pojištění 194 195 195 100,0         

Odpisy dlouhodobého majetku  1 179 1 179 1 169 99,2         

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 1 1 17 0,0         

Ostatní náklady z činnosti 4 4 1 25,0         

Náklady z DDM 141 554 599 108,1         

Náklady celkem 82 603 83 296 82 297 98,8 0 0 0   

Výsledek hospodaření před zdaněním -3 665 0 0   0 0 0   

         Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín -3 665 0 0 

 

         Zpracoval  dne:    9. 2. 2016 
    

Schválil: Mgr. Jan Hanáček   
 Jméno: Veselá Helena     Podpis: 

    
Podpis ředitele:   

 

  

        

 
 

 



Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 AKTIV      70 560 124,42     74 875 727,48     41 357 898,81    116 233 626,29   A CELKEM                                          

     59 437 042,56 A.        66 074 992,56     41 357 898,81    107 432 891,37    Stálá aktiva                                     

   I.         113 676,85        113 676,85    Dlouhodobý nehmotný majetek                      

    1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               

    2. 013 Software                                         

    3. 014 Ocenitelná práva                                 

    4. 015 Povolenky na emise a preferenční limity          

    5.         113 676,85        113 676,85018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               

    6. 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              

    7. 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          

    8. 044 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

    9. 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

   10. 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     

     59 437 042,56  II.      66 074 992,56     41 244 221,96    107 319 214,52    Dlouhodobý hmotný majetek                        

      2 419 998,42    1.       2 419 998,42                        2 419 998,42031 Pozemky                                          

         68 000,00    2.          68 000,00                           68 000,00032 Kulturní předměty                                

     54 379 553,32    3.      60 745 004,32     18 679 221,00     79 424 225,32021 Stavby                                           

      2 447 790,82    4.       2 422 685,82      7 439 988,39      9 862 674,21022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

    5. 025 Pěstitelské celky trvalých porostů               

    6.      15 125 012,57     15 125 012,57028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 

    7. 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                

        121 700,00    8.         419 304,00                          419 304,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            

    9. 045 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku  

   10. 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

   11. 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       
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IČO: 46937145 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Horizont, přísp. org.

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 III.  Dlouhodobý finanční majetek

    1. 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

    2. 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   

    3. 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        

    5. 068 Termínované vklady dlouhodobé                    

    6. 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek              

  IV.  Dlouhodobé pohledávky

    1. 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

    2. 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       

    3. 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     

    5. 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky                    

    6. 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        

    7. 475 Zprostředkování dlouhodobých transferů           

     11 123 081,86 B.         8 800 734,92                        8 800 734,92    Oběžná aktiva                                    

      1 245 518,30   I.       1 287 498,85                        1 287 498,85    Zásoby                                           

    1. 111 Pořízení materiálu                               

      1 245 518,30    2.       1 287 498,85                        1 287 498,85112 Materiál na skladě                               

    3. 119 Materiál na cestě                                

    4. 121 Nedokončená výroba                               

    5. 122 Polotovary vlastní výroby                        

    6. 123 Výrobky                                          

    7. 131 Pořízení zboží                                   

    8. 132 Zboží na skladě                                  

    9. 138 Zboží na cestě                                   

   10. 139 Ostatní zásoby                                   

      1 385 175,29  II.       1 737 944,48                        1 737 944,48    Krátkodobé pohledávky                            

        627 436,49    1.         670 177,69                          670 177,69311 Odběratelé                                       

         76 700,00    4.         148 010,00                          148 010,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy                     

        608 625,00    5.         849 765,00                          849 765,00315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti                

    6. 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

    9. 335 Pohledávky za zaměstnanci                        

   10. 336 Sociální zabezpečení                             

   11. 337 Zdravotní pojištění                              

   12. 338 Důchodové spoření                                

   13. 341 Daň z příjmů                                     

   14. 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 

   15. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   16. 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

   17. 346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

   18. 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
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IČO: 46937145 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Horizont, přísp. org.

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

   27. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        

   28. 375 Zprostředkování krátkodobých transferů           

         48 604,80   29.          45 480,79                           45 480,79381 Náklady příštích období                          

   30. 385 Příjmy příštích období                           

   31. 388 Dohadné účty aktivní                             

         23 809,00   32.          24 511,00                           24 511,00377 Ostatní krátkodobé pohledávky                    

      8 492 388,27  III.       5 775 291,59                        5 775 291,59    Krátkodobý finanční majetek                      

    1. 251 Majetkové cenné papíry k obchodování             

    2. 253 Dluhové cenné papíry k obchodování               

    3. 256 Jiné cenné papíry                                

    4. 244 Termínované vklady krátkodobé                    

    5. 245 Jiné běžné účty                                  

      8 143 086,35    9.       5 355 000,67                        5 355 000,67241 Běžný účet                                       

        336 154,92   10.         408 322,92                          408 322,92243 Běžný účet FKSP                                  

         13 147,00   15.          11 968,00                           11 968,00263 Ceniny                                           

   16. 262 Peníze na cestě                                  

   17. 261 Pokladna                                         
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IČO: 46937145 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Horizont, přísp. org.

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

 PASIV      70 560 124,42     74 875 727,48   A CELKEM                                          

 C.        64 705 311,30     68 473 033,82    Vlastní kapitál                                  

   I.      60 010 898,13     66 648 848,13    Jmění účetní jednotky a upravující položky       

    1.      60 010 898,13     66 648 848,13401 Jmění účetní jednotky                            

    3. 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       

    4. 405 Kurzové rozdíly                                  

    5. 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    

    6. 407 Jiné oceňovací rozdíly                           

    7. 408 Opravy předcházejících účetních období           

  II.       4 485 083,21      1 824 185,69    Fondy účetní jednotky                            

    1.         325 083,88        346 015,88411 Fond odměn                                       

    2.         336 238,92        408 398,92412 Fond kulturních a sociálních potřeb              

    3.         479 966,97        548 782,45413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.  

    4.         138 785,70        265 085,70414 Rezervní fond z ostatních titulů                 

    5.       3 205 007,74        255 902,74416 Fond reprodukce majetku, investiční fond         

 III.         209 329,96                      Výsledek hospodaření                             

    1.         209 329,96                      Výsledek hospodaření běžného účetního období     

    2. 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      

    3. 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

 D.         5 854 813,12      6 402 693,66    Cizí zdroje                                      

   I.  Rezervy

    1. 441 Rezervy                                          

  II.  Dlouhodobé závazky

    1. 451 Dlouhodobé úvěry                                 

    2. 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé    

    4. 455 Dlouhodobé přijaté zálohy                        

    7. 459 Ostatní dlouhodobé závazky                       

    8. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           

    9. 475 Zprostředkování dlouhodobých transferů           
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IČO: 46937145 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Horizont, přísp. org.

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

 III.       5 854 813,12      6 402 693,66    Krátkodobé závazky                               

    1. 281 Krátkodobé úvěry                                 

    4. 289 Jiné krátkodobé půjčky                           

    5.         631 770,63        467 116,37321 Dodavatelé                                       

    7. 324 Krátkodobé přijaté zálohy                        

    9. 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé    

   10.          15 791,00                  331 Zaměstnanci                                      

   11.       2 965 468,00      3 304 386,00333 Jiné závazky vůči zaměstnancům                   

   12.       1 174 177,00      1 320 569,00336 Sociální zabezpečení                             

   13.         503 273,00        566 019,00337 Zdravotní pojištění                              

   14. 338 Důchodové spoření                                

   15. 341 Daň z příjmů                                     

   16.         291 227,00        362 470,00342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

   17. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   18. 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   

   19. 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  

   20. 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím    

   32. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery           

   33. 375 Zprostředkování krátkodobých transferů           

   34. 383 Výdaje příštích období                           

   35.             294,75                  384 Výnosy příštích období                           

   36.         163 200,00        246 300,00389 Dohadné účty pasivní                             

   37.         109 611,74        135 833,29378 Ostatní krátkodobé závazky                       

Podpisový záznam:
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Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 A.        78 908 466,17                       82 297 131,91    NÁKLADY CELKEM                                   

  I.       78 907 034,87                       82 296 850,82   Náklady z činnosti                                

    1.      10 423 700,24                        9 874 051,62501 Spotřeba materiálu                               

    2.       2 814 000,29                        2 919 644,89502 Spotřeba energie                                 

    3.         419 330,74                          448 745,50503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        

    4. 504 Prodané zboží                                    

    5. 506 Aktivace dlouhodobého majetku                    

    6. 507 Aktivace oběžného majetku                        

    7. 508 Změna stavu zásob vlastní výroby                 

    8.       1 367 351,49                        1 210 873,04511 Opravy a udržování                               

    9.          40 702,75                           47 293,00512 Cestovné                                         

   10.          11 122,00                           13 888,00513 Náklady na reprezentaci                          

   11. 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb              

   12.       2 313 768,67                        2 448 913,81518 Ostatní služby                                   

   13.      43 848 658,00                       46 783 761,00521 Mzdové náklady                                   

   14.      14 831 925,00                       15 784 560,00524 Zákonné sociální pojištění                       

   15.         183 217,44                          194 985,54525 Jiné sociální pojištění                          

   16.         545 673,10                          784 778,51527 Zákonné sociální náklady                         

   17. 528 Jiné sociální náklady                            

   18.          14 138,00531 Daň silniční                                     

   19. 532 Daň z nemovitostí                                

   20. 538 Jiné daně a poplatky                             

   22.           2 142,00541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   23.             613,00542 Jiné pokuty a penále                             

   24. 543 Dary a jiná bezúplatná předání                   

   25. 544 Prodaný materiál                                 

   26. 547 Manka a škody                                    

   27. 548 Tvorba fondů                                     

   28.       1 221 259,32                        1 169 004,00551 Odpisy dlouhodobého majetku                      

   29. 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek              

   30. 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                

   31. 554 Prodané pozemky                                  

   32. 555 Tvorba a zúčtování rezerv                        

   33. 556 Tvorba a zúčtování opravných položek             

   34.          17 940,00                                    557 Náklady z vyřazených pohledávek                  

   35.         858 782,83                          599 458,91558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          

   36.           9 603,00                                    549 Ostatní náklady z činnosti                       
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IČO: 46937145 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Horizont, přísp. org.

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 II.              107,65                                       Finanční náklady                                  

    1. 561 Prodané cenné papíry a podíly                    

    2. 562 Úroky                                            

    3.             107,65                                    563 Kurzové ztráty                                   

    4. 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou             

    5. 569 Ostatní finanční náklady                         

 III. Náklady na transfery

    1. 571 Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 

    2. 572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 

 V.             1 323,65                              281,09   Daň z příjmů                                      

    1.           1 323,65                              281,09591 Daň z příjmů                                     

    2. 595 Dodatečné odvody daně z příjmů                   
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IČO: 46937145 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Horizont, přísp. org.

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 B.        79 117 796,13                       82 297 131,91    VÝNOSY CELKEM                                    

  I.       48 462 726,11                       48 308 657,24   Výnosy z činnosti                                 

    1. 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků               

    2.      48 300 142,00                       47 782 873,01602 Výnosy z prodeje služeb                          

    3.          55 395,25                           56 258,75603 Výnosy z pronájmu                                

    4. 604 Výnosy z prodaného zboží                         

    8. 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                   

    9. 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   10. 642 Jiné pokuty a penále                             

   11. 643 Výnosy z vyřazených pohledávek                   

   12. 644 Výnosy z prodeje materiálu                       

   13. 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

   14. 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 

   15. 647 Výnosy z prodeje pozemků                         

   16.          19 582,48648 Čerpání fondů                                    

   17.         107 188,86                          449 943,00649 Ostatní výnosy z činnosti                        

 II.            6 970,02                            1 574,67   Finanční výnosy                                   

    1. 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         

    2.           6 970,02                            1 574,67662 Úroky                                            

    3. 663 Kurzové zisky                                    

    4. 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              

    6. 669 Ostatní finanční výnosy                          

 IV.       30 648 100,00                       33 986 900,00   Výnosy z transferů                                

    1. 671 Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 

    2.      30 648 100,00                       33 986 900,00672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 

 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

    1.         210 653,61                              281,09    Výsledek hospodaření před zdaněním               

    2.         209 329,96                                        Výsledek hospodaření běžného účetního období     

Podpisový záznam:
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech,které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě

   pokračovat v činnosti.

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

   V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1. 1. 2015 je změně názvu a obsahového vymezení

    účtu 342-Jiné přímé daně na nový název 342-Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na

   tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů

   právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 344 Jiné daně a

   poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců

   (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do roku 2014 byly účtovány na účet 518).

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   Účetní jednotka je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem na základě zřizovací listiny ze

   dne 1. 1. 2003  na dobu neurčitou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu zákona č. 563/1991

   Sb.,o účetnictvi, v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy pro vybrané

   účetní jednotky č. 701-710. Ve smyslu § 34 zákona č. 108/2006 Sb.je zařízením sociálních služeb a

   poskytuje služby domova pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona o sociálních službách. Domov

   Horizont p.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně v oddíle Pr, vložka 1260.

   Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní

   majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek s vyjímkou bezúplatně

   nabytého majetku  je oceňován pořizovacími cenami, majetek vytvořený vlastní činností je oceňován

   vlastními náklady. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Cizí majetek je

   veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

   Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou JMK. V

   uvedeném období jednotka prováděla účetní odpisy, daňové neprováděla. Účetní jednotka používá i majetek

   plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování k 31. 12. 2012).

   Pro účtování o pořízení úbytku zásob se používá způsob A v souladu s ČUS 707 Zásoby. Výdej zásob se skladu

    je účtován průměrnou skladovací cenou.  Ocenění zásob se provádí pořizovacími cenami s vyjímkou

   bezúplatně přijatých zásob, které jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou. Materiál vyrobený vlastní

   činností je oceňová vlastními náklady.

   Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v

   den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den

    připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

   Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s vyjímkou

   nevýznamných částek do 1 tis. Kč v jednotlivém případě a pravidelně se opakujících nákladů a výnosů.

   Na základě zřizovací listiny organizace doplňkovovu činnost nevykonává.

   Komentář k účtování na podrozvahovém účtu 915: V souladu s metodickým sdělením zřizovatele č. 4/2015 je na

    účtu 915 proúčtována podmíněná pohledávka neinvestičního transferu-příspěvku na provoz účelově určeného z

    rozpočtu JMK na poskytování sociálních služeb na rok 2015.
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Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                       4 781 419,18       4 690 531,03

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901          25 688,37          25 688,37

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902       4 581 661,81       4 490 773,66

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905         174 069,00         174 069,00

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948
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Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                      10 468 713,86     -11 264 304,35

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968      10 468 713,86     -11 264 304,35

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    6.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    7.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

    8.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   12.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999      -5 687 294,68      15 954 835,38
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       A.5.  Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti                            1 174 177,00

 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                                                503 273,00

 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných  finančních orgánů
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       A.6.  Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

   V organizaci nenastaly skutečnosti, které mění významným způsobem pohled na situaci finanční jednotky mezi

    koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

       A.7.  Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

   Skutečnosti, které mění významným způsobem pohled na finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového

   dne a okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly.

       A.8.  Informace podle § 66 odst.6

   K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

       A.9.  Informace podle § 66 odst.8

   Ke dni sestavení účetní závěrky byl investiční fond organizace  zcela pokryt finančními prostředky.
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Syntetický

účet

B.1.   Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva                        364

B.2.   Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků                  364

B.3.   Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem                            364

B.4.   Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem                            364
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       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 10 Tisk: 22.7.2016 8:00:54 



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A.II.                       0,00 Kč

 A.II.8 042   - Nedokončený majetek                       419.304,-- Kč  

 Rekonstrukce budovy A-studie              117.854,-- Kč  

 Zateplení budovy C                        301.450,-- Kč  

 D.III.36 389 - Dohadné účty pasivní  

 dohadná položka na spotřebu energie, dodávek a služeb 246.300,--  

 Kč  
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       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

B.IV.       B.IV.2   672 Výnosy z transferů:                               33.986.900,-- Kč        33 98       33 986 900,00 Kč

 672 0510 Příspěvek od zřizovatele na provoz bezúčelový          8.477.500,-- Kč  

 672 0520 příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určený     25.509.400,-- Kč  
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Fond kulturních a sociálních potřeb

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

A.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               336 238,92

A.II.  Tvorba fondu                                                                              465 000,00

    1.  Základní příděl                                                                           465 000,00

    2.  Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

    3.  Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se

       k majetku pořízenému z fondu

    4.  Peněžní a jiné dary určené do fondu

    5.  Ostatní tvorba fondu

A.III.  Čerpání fondu                                                                             392 840,00

    1.  Půjčky na bytové účely

    2.  Stravování                                                                                320 124,00

    3.  Rekreace

    4.  Kultura, tělovýchova a sport

    5.  Sociální výpomoci a půjčky

    6.  Poskytnuté peněžní dary

    7.  Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

    8.  Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

    9.  Ostatní užití fondu                                                                        72 716,00

A.IV.  Konečný stav fondu                                                                        408 398,92
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Rezervní fond

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

D.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                               618 752,67

D.II.  Tvorba fondu                                                                              314 697,96

    1.  Zlepšený výsledek hospodaření                                                             188 397,96

    2.  Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

    3.  Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

    4.  Peněžní dary – účelové                                                                     50 000,00

    5.  Peněžní dary – neúčelové                                                                   76 300,00

    6.  Ostatní tvorba

D.III.  Čerpání fondu                                                                             119 582,48

    1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

    2.  Úhrada sankcí

    3.  Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele                                      100 000,00

    4.  Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

    5.  Ostatní činnost                                                                            19 582,48

D.IV.  Konečný stav fondu                                                                        813 868,15
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Investiční fond

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

F.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             3 205 007,74

F.II.  Tvorba fondu                                                                            6 244 004,00

    1.  Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                               1 169 004,00

    2.  Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                                                4 900 000,00

    3.  Investiční příspěvky ze státních fondů

    4.  Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

    5.  Dary a příspěvky od jiných subjektů                                                        75 000,00

    6.  Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

    7.  Převody z rezervního fondu                                                                100 000,00

F.III.  Čerpání fondu                                                                           9 193 109,00

    1.  Financování investičních výdajů                                                         7 784 454,00

    2.  Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

    3.  Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                           1 408 655,00

    4.  Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV.  Konečný stav fondu                                                                        255 902,74
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Stavby

       G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.         54 379 553,32     60 745 004,32     18 679 221,00     79 424 225,32

 Bytové domy a bytové jednotky                G.1.       25 532 195,30     32 170 631,30     13 669 101,00     45 839 732,30

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.        6 440 693,00      6 357 569,00      1 952 597,00      8 310 166,00

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.       14 762 736,57     14 600 892,57      1 582 688,00     16 183 580,57

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.        2 371 225,00      2 345 377,00        232 965,00      2 578 342,00

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.        1 340 558,00      1 325 390,00        189 426,00      1 514 816,00

 Ostatní stavby                               G.6.        3 932 145,45      3 945 144,45      1 052 444,00      4 997 588,45
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.          2 419 998,42      2 419 998,42                        2 419 998,42

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemkyH.2.  

 Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.  

 Zastavěná plocha                             H.4.          398 634,00        398 634,00                          398 634,00

 Ostatní pozemky                              H.5.        2 021 364,42      2 021 364,42                        2 021 364,42
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       J.    Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 
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Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2016 7:24:04

Název účetní jednotky:  Domov Horizont Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:  Strážovská 1096

       697 26 Kyjov

 příspěvková organizacePrávní forma:

IČO : 46937145

       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČObchodní firma uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

   Projekt  Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

      1  1312111098

      upnostPlatby za dost

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší upnostPlatby za dost

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

   Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:
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