DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

2014
dle § 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
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Vedoucí pracovníci: – Michaela Ješátková, DiS zástupce ředitele
vedoucí vychovatelka
Alena Sekalová – vedoucí školní jídelny
Kontakty:
Tel:

e-mail:

565 582 144 –stálá služba
602 401 342 – ředitelka
724 756 108 – ekonomka
725 585 552- zástupce ředitele,ved.vychovatelka
724 475 393- sociální pracovnice

info@ddsenozaty.cz

IČO: 708 44 330

web.: www.ddsenozaty.cz

Dětský domov nezpracovává výroční zprávu podle Zákona 561/2004 Sb., § 10. Tato Výroční
zpráva je zpracována pro vlastní potřebu DD a pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Kraje
Vysočina,
Struktura VZ není přesně podle Vyhlášky 15/2005 Sb., § 7, odst.1), osnova je přizpůsobena
činnostem dětského domova. Práce v DD se liší od práce škol, proto jsme použili naši
strukturu, která nám vyhovuje.
Přílohou je výroční zpráva o činnosti, která je zpracována dle zákona 106/1999 Sb.

Charakteristika zařízení
Dětský domov vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zák.
109/2002 Sb. a vyhl. Č. 438/2006 Sb. v platných zněních.
Děti byly přijímány do DD výhradně prostřednictvím diagnostických ústavů a rozděleny do 4
rodinných skupin. DD má kapacitu 32 dětí.
Věkové rozpětí našich klientů je od 3 do 18 let s možností prodloužené péče do doby
ukončení přípravy na povolání, tedy do 26 roků. Nezaopatřeným zletilým klientům je
poskytována péče dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a
zařízením. Všichni klienti zařízení navštěvují školu, která odpovídá jejich věku. Žáci, kteří
ukončili povinnou školní docházku, studují. Studenti, kteří splní podmínky dohody o
prodlouženém pobytu, pak mohou studovat v běžné síti českých škol dle své profesionální
orientace, zájmů, možností a osobních schopností.

Přijímání dětí
Děti byly přijímány do DD výhradně na základě správního rozhodnutí ředitele Dětského
diagnostického ústavu v Homolích u Českých Budějovic, dále na podkladě soudně nařízené
ústavní výchovy, nebo vydaného Usnesení o předběžném opatření.

Následné zařazení
Sourozenci jsou umísťováni zpravidla do jedné rodinné skupiny.
Pro každého klienta byl vypracován individuální vzdělávací plán, jehož plnění bylo
pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Vychovatelé byli po celý školní rok v kontaktu
s jednotlivými školami našich studentů a úzce spolupracovali s pedagogy těchto škol zejména
v oblasti optimalizace vzdělávání našich klientů, ale i mimoškolní činnosti a dalších akcí škol.
Děti navštěvují mateřskou a základní školu v Senožatech, dále gymnázium a SOU
v Humpolci, OU v Černovicích, a Pelhřimově, SŠ v Berouně a Pelhřimově, SŠZ v Havl.
Brodě a VŠ v Praze a Jihlavě. V roce 2014 jedna z dívek ukončila gymnázium v Humpolci
maturitou a pokračuje na VŠ v Praze. Také jedna z dívek ukončila VZŠ v Praze a získala titul
Bc.

V průběhu školního roku 2014 bylo do dětského domova přijato 7 dětí. Pobyt v domově
ukončilo 7 zletilých dětí po ukončení středního vzdělávání. 4 zletilci získali výuční list. Dva
zletilci na vlastní žádost odešli do samostatného života a jeden zletilý byl přemístěn do
Výchovného ústavu.
Výchovná činnost
Pokud byly orgánem sociálně právní ochrany dětí shledány důvody pro umístění do
institucionální výchovy a v mnoha případech byla i nařízena ústavní výchova, bylo to
nejčastěji pro disfunkční rodinné zázemí, výchovná nedostatečnost ze strany pečujících osob,
závislost rodičů, nevhodné sociální zázemí, záškoláctví, trestná činnost dítěte, útěky
z domova, závislost na návykových látkách a pohyb v závadových partách. Ve větší míře
jsme byli nuceni spolupracovat s odbornými pracovišti v problematice zneužívání
návykových látek a zaznamenali jsme vyšší procento užívání marihuany. Mírný nárůst byl
zaznamenán i v problematice psychiatrických onemocnění a potřebné medikace, a následné
terapeutické péče v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě nebo Dětské psychiatrické
léčebně Opařany. V průběhu prázdnin došlo ke krátkodobým útěkům. V důsledku těchto
problémů jsme uzavřeli spolupráci s psychologem, který je k dispozici vychovatelům a dětem
minimálně 1x za 14 dnů na domově.
Byla upravena již nastavená pravidla motivačního systému klientů, kladen důraz na
transparentnost a srozumitelnost pravidel a jednotnost při jejich dodržování a respektování.
Důraz byl kladen zejména na týmovou práci odborníků, která byla podporována účastí
všech pedagogických pracovníků na pravidelných diagnostických poradách.
Mimořádné aktivity

Seznam akcí v roce 2014
Leden až duben – koncerty ČNSO Praha
Leden – červen kurzy boxu , Boxink Pelhřimov
17.1.24.1. lyžařský kurz – Euforall
31.1. biatlon DD
Leden- červen -Taneční vystoupení na florbalových zápasech v Pelhřimově
15.2. karneval
4.3. masopust Pelhřimov
Jarní prázdniny- lyžařský kurz Krkonoše
22.3. Nejmilejší koncert
29.3. ples Hořice- předtančení
8.4. DD Cup
16.4. vystoupení v Jihlavě- cena D
19.4. Vokov- vítání občánků- vystoupení
26.4. Albert triatlon Tour
12.5. welness Pelhřimov
13.5. Sportovní hry
17.5. tomická – cyklistické závody
18.5. pouťové atrakce
19.5. DD Cup – finále
30.5. den dětí- oslava
31.5. pohádkový les
6.6. Region tančí
13.-19.6. Zuberec. Sk
27.9. palačkiáda- soutěž
18.9. Divadlo Palace- přehlídka

24.-26.10. DD v pohybu, 23.11. finále
5.12. Mikuláš v DD
6.12. muzikál Praha
7.12. divadlo- představení v Pacově
12.12. besídka DD
Letní prázdniny- tábory pořádané DD
Bělá, Pikovice, Železná Ruda
Individuální letní tábory zaměřené na jazyky a sport

Volnočasové aktivity : Spolupracující subjekty:
Dejme dětem šanci- individuální splněná přání, vánoční dárky
Nadace dobré vůle Olgy Havlové- jazykový kurz v Anglii, stipendia pro děti
Múzy dětem – program ŽNN pro děti v oblasti osamostatňování, projekt Korálkování, projekt
Bazárky
ICV Praha - program Věřím si
Nadace Hanky Kynychové- projekt DD v pohybu
Hodina H Pelhřimov- taneční závody, dobrovolníci v DD
Nadace Albert- závody cyklistika, reportáž z DD Senožaty
ČNSO - koncerty
Taneční škola Trend- taneční
1.Sportovní Dolní Počernice- sportovní aktivity
ZŠ Senožaty- kroužky
Euforall- pobyt na horách
A7 – letní tábory
Beruška o.s. – projekt „Můj životní cíl“ přednášky, besedy, zážitkové akce
Mimo domov- zážitkový pobyt
Vytvoření prezentačního CD
Žáci pelhřimovské školy Krasovy domky- sbírka pro DD
ČNSO – Vánoční dárky
Hit radio Vysočina – vánoční dárky
Strom splněných přání- vánoční dárky
Psychologická péče pro děti v DD

Hodnocení výchovného plánu
Během kalendářního roku 2014 DD Senožaty spolupracoval se stávajícími společnostmi,
které pomáhají vytvářet podmínky k naplňování individuálních výchovných programů,
zároveň se podařilo spolupráci rozšířit a umožnit tak dětem dostatek možností při jejich
rozvoji a přípravě na samostatný život. Podařilo se získat pravidelnou psychologickou péči
pro děti v DD, tím jsme získali i více prostoru pro práci s celou rodinou dítěte.
V oblasti vzdělávání dětí jsme věnovali maximální pomoc při přípravě na vyučování, ať už se
jedná o formu doučování nebo každodenní přípravu v DD. Počet dětí přijatých na VŠ se
zvýšil na 3. Studium učebního oboru úspěšně ukončili 3 studenti, dále 1 student po dovršení
zletilosti dobrovolně opustil DD a nedokončil tak studium učebního oboru. Ostatní děti
dosahovaly pěkných studijních výsledků dle svých předpokladů.
Během celého roku pracovaly zájmové kroužky při DD Senožaty a další aktivity.

-

Ruční práce- pedig, barvení hedvábí, korálky, keramika
Práce na zahradě ( pletí, sekání a sušení trávy, práce se dřevem, jahodový záhon)
Zprostředkování brigády s Senagro Senožaty- sběr kamene
Zprostředkování brigády v Pacovských strojírnách- úklidové práce
Divadelní kroužek- divadelní hra O dvanácti měsíčkách
Pěvecký kroužek
Kurz tanečních pro 3 děti
Psychologická péče pro děti v DD Senožaty

Řešili jsme i výchovné problémy v oblasti náznaků šikany, špatného hospodaření s finančními
prostředky – kapesné, ničení majetku a krádeže.







Útěků řešených s Policií ČR…………. 1 dětí (průměrná doba útěku 1 dní)
Celkem průměrný počet dětí ve stavu během roku 2014……… 26
Příchod: …….7 dětí
Odchod celkem: ………..7 dětí
Odchod: VÚ 1 dítě , Dům na půli cesty 3 děti, zpět do rodiny 1 dítě, Samostatný život 2 děti
Počet dětí dle studia k 31.12.2014

MŠ …….. 1
ZŠ………. 14, ZpŠ………… 1
Učební obor………….. 9
Maturitní obor ……….. 4
VŠ…………….. 3


Počet dětí ve ZDVOP……………………………23 dětí……………..celkem 1680 dní

GRANTOVÉ PROJEKTY ( některé platby byly poukázány přímo na účty dětí nebo
přímo dodavateli)
-

Dejme dětem šanci projekt Šance, stipendijní program

-

Nadace Olgy Havlové – stipendijní program
O2 Think Big 20.000,- Pilátová Hana
Euforall- výukové pobyty

Zlepšení podmínek života dětí, opravy, rekonstrukce, investice
Každoročně věnujeme hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Jsou to jak akce
pobytové – cyklistika na Šumavě, pobyt na horách v zimě – jarní a vánoční prázdniny,
turistika na Slovensku s navázáním kontaktů se Slovenským DD Dětský
smiech
z Ružomberoku, vodácký pobyt v Pikovicích na Sázavě.
Akce, které jsme realizovali ve školním roce:
- nový nábytek do pokojů dětí
- revitalizace zahrady
- rekonstrukce podlah a dveří na rodinné skupině č. 3

- rekonstrukce kuchyňky
- rekonstrukce bytů pro děti starší 18 let
Doplňková činnost
V roce 2014 doplňková činnost ,,Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.“ Vykazovala
zisk 6.336 Kč, s počtem 23 dětí umístěných ve ZDVOP za tento rok. Hostinská činnost
…vykazovala zisk 5.192 Kč. s počtem strávníků za rok 25.
Základní údaje o hospodaření
Údaje o hospodaření dětského domova jsou rozvedeny ve zprávě o činnosti a plnění úkolů PO
za rok 2014- v příloze.

V Senožatech dne: 9.1.2015
Zpracovala: Mgr. Martina Buchalová Horská, ředitelka DD
Ješátková Michaela, DiS. – zástupkyně ředitele
Dana Burdová, DiS. – sociální pracovnice
Helena Nermutová – rozpočtářka DD

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Dětského domova Senožaty, p.o.
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2014

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),
zveřejňuje Dětský domov Senožaty 199 následující údaje:
I. V roce 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o
svobodném přístupu k informacím
II. V roce 2014 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
III. V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
IV. V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném
přístupu k informacím.
V. V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu
k informacím proti postupu Dětského domova, Senožaty 199 při vyřizování žádosti o
informace.
VI. Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu
k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddsenozaty.cz

V Senožatech..., dne .9.1.2015

Mgr.Martina Buchalová Horská…
jméno statutárního zástupce
ředitel/ka DD Senožaty

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok
2014
Dětský domov, Senožaty 199
394 56 Senožaty 199
IČO 70844330
Dětský domov v Senožatech je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad
kraj Vysočina v Jihlavě.
Hlavním účelem zřízení dětského domova je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a
vzdělávání občanů, předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu
s platnými předpisy a dále zajištění navazujícího zázemí včetně poskytování ubytování,
stravování a dalších služeb pro děti, kterým je nařízena ústavní výchova.
Zařízení zajišťuje též stravování pro žáky místní ZŠ a MŠ.
Dodatkem č. 2 zřizovací listiny ze 17.5.2009 byla povolena Radou kraje Vysočina hostinská
činnost, dodatkem č. 4 z 20.9.2012 zřizovací listiny byla povolena doplňková činnost –
provoz, poskytující péči dětem, vyžadujícím okamžitou pomoc - ZDVOP.
Kapacita dětského domova je 32 dětí.
Činnost za rok 2014 byla zajištěna na dobré úrovni, všechny důležité plánované úkoly byly
splněny.

Závazné ukazatele
V roce 2014 bylo našemu zařízení přiděleno celkem 13.571.240 Kč, z toho na přímé náklady
8.533.000 Kč.
Dotace na provoz byla přidělena ve výši 3.715.032 Kč.
Dále byly poskytnuty dotace na zvýšení platů pedagogických pracovníků – UZ 33051 ve výši
13.964 Kč a navýšení platů všech pracovníků – účelový znak 33052 ve výši 42.324.
Příspěvek na zajištění provozu krizových lůžek s účelovým znakem 13307 činil 1.266.920 Kč.
Dotace byly podle svého členění vyčerpány na 100 %.
Přepočtený počet pracovníků byl stanoven číslem 24,70, skutečně dosažený počet spolu s
pracovníky, zajišťujícími doplňkovou činnost, činí 25,232 (ze státního rozpočtu 24,826).
Dalším závazným ukazatelem byl odvod z investičního fondu ve výši 160 tis. Kč – byl
dodržen.
Hospodaření organizace v hlavní činnosti bylo vyrovnané s nulovým hospodářským
výsledkem. V doplňkové činnosti byl dosažen kladný výsledek 11.528,00 Kč.

Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
Výnosy
hlavní činnosti jsou tvořeny vlastními příjmy – 1.660 tis. Kč a příspěvkem na provoz – 12.304
tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří příjmy ze stravného – 437 tis. Kč, příspěvek od rodičů
(ošetřovné) – 117 tis. Kč, sociální dávky – 306 tis. Kč, výnos za teplo a ostatní – 161 tis. Kč,
nájemné – 160 tis. Kč, věcná režie za vaření obědů – 173 tis. Kč, dary – 34 tis. Kč, příspěvky
35 tis. Kč, pojistné plnění 25 tis. Kč a příjem z použití rezervního fondu – 212 tis. Kč.
Stravné – je vybíráno od dětí ZŠ a MŠ Senožaty, nevznikají dluhy, je placeno v plné výši.
Jeho hodnota je určena asi v polovině rozmezí, stanoveného vyhláškou MŠMT. Ve srovnání
s minulými lety jeho výše je na stejné úrovni.
Ošetřovné - děti pocházejí převážně z rodin, které jsou dopláceny do výše životního minima,

takže příspěvek na úhradu péče (podle zákona 109/2002) nemůže být stanoven.
Stejné je to i s rodiči ve výkonu trestu, kteří nejsou pracovně zařazeni. Spolu se vzrůstající
výší životního minima roste i počet rodičů, kterým příspěvek na úhradu péče nemůže být
předepisován. Roční plnění tohoto příspěvku klesá, (rok 2011 150 tis. Kč, v roce 2012 123 tis.
Kč, v roce 2013 jen 117 tis. Kč, 2014 také 117 tis. Kč). Zde se projevuje i snížená kapacita
zařízení.
Nájem – jedná se o pronájem 4 bytových jednotek. Nájem je určován výší nájemného, kterou
stanovuje Krajský úřad kraj Vysočina, výnos se používá na údržbu a opravy bytového domu.
V položce nájmu byl zaúčtován i výnos za pronájem střechy DD telefonním společnostem
k umístění jejich antén.
Sociální dávky – přídavky na děti – jsou vybírány od referátů okresních úřadů práce v plné
výši.
Celková hodnota vlastních výnosů je v roce 2014 vyšší o 293 tis. Kč, než byla v roce 2013.

Náklady
Náklady v roce 2014 byly čerpány hospodárně a účelně, v plné míře je využíván systém
finanční kontroly. Rozpočet je čerpán rovnoměrně, hospodářský výsledek je sledován
čtvrtletně.
Náklady jsou rozděleny na tzv. přímé (sledovány účelovým znakem 33353) a provozní.
Přímé náklady tvoří platy zaměstnanců ve výši 6.056 tis.Kč, OPPP 200 tis. Kč, odvody
z mezd 2.075 tis. Kč, tvorba FKSP 61 tis. Kč, náhrady mezd v nemoci 21 tis. Kč a ostatní
přímé náklady ve výši 141 tis. Kč, celkem 8.533 tis. Kč. Z provozu musely být hrazeny
náklady na učební pomůcky a zčásti i na školení a vzdělávání, celkem za 62 tis. Kč. Bylo
dodrženo účetní sledování čerpání prostředků v členění na platy pedagogických a
nepedagogických pracovníků.
Celá dotace byla vyčerpána na 100 %.
Za pracovníky, kteří jsou na dovolené nebo v pracovní neschopnosti, jsou přijímáni
pracovníci na dohodu o provedení práce, protože čerpání přespočetných hodin stávajícími
pracovníky by neúměrně zatěžovalo rozpočet.
I další dotace s účelovým znakem 33051 a 33052 byly vyčerpány na 100 % dle svého určení.
Druhou část nákladů tvoří náklady na provoz. Dotace na ně byla přidělena ve výši 3.715 tis.
Kč. Další výdaje byly hrazeny z výnosů z vlastní činnosti – ve výši 1.660 tis. Kč, na krytí
nákladů byl použit i rezervní fond dle schváleného finančního plánu.
Náklady provozní tvoří z největší části výdaje za potraviny (916 tis. Kč). Další materiálové
výdaje (asi 668 Kč) tvořily náklady na běžný provoz.
Výdaje za energie byly oproti roku 2013 nižší asi o 46 tis. Kč (v roce 2013 984 tis. Kč, v roce
2014 938 tis. Kč). Projevila se tu teplotně velmi příznivá zima. Byly důsledně vybírány
nejlevnější nabídky jednotlivých dodávek plynu, elektrickou energii odebíráme od centrálního
dodavatele kraje Vysočina – E.ON České Budějovice.
Za služby jsme vynaložili 1.264 tis. Kč. Kromě běžných položek jmenujeme 265 tis. Kč za
rekreace dětí, 233 tis. Kč za stravné, 162 tis. Kč za jízdné a 77 tis. Kč za telefonní hovory.
Na nákup hmotného majetku bylo vynaloženo 617 tis.Kč. Zaměřili jsme se na výměnu
starého a poškozeného nábytku a vybavení na rodinných skupinách, zařízení se obměňuje
systematicky.
Z větších věcí byly pořízeny kontejnery na tříděný odpad, domeček na zahradu, lékárničky a
PC do kanceláře rozpočtářky.
Na pokojích dětí byly provedeny opravy obložení, dveří a podlahových krytin.
Dveře a podlahové krytiny byly vyměněny také v obytné budově.

Doplňková činnost
Zařízení účtovalo v roce 2014 o dvou druzích doplňkové činnosti, byl vykázán kladný
hospodářský výsledek 11.528,00 Kč, bude převeden do rezervního fondu.
Hostinská činnost – v roce 2014 byla provozována s kladným hospodářským výsledkem ve
výši 5.192,00 Kč. Tento výsledek odpovídá plánovanému zisku.
ZDVOP – krizová lůžka – bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši
6.336,00 Kč. Hospodářský výsledek je tvořen z příspěvků od rodičů.

Fondy, jejich finanční krytí
Na běžném účtu zůstaly k 31.12.2014 peněžní prostředky ve výši 1.423.305,06 Kč.
FKSP je finančně krytý.
Investiční fond byl použit k nákupu myčky do kuchyně v hodnotě 98.615,00 Kč. Do rozpočtu
zřizovatele bylo odvedeno 160 tis. Kč, zůstatek ve výši 540 tis. Kč k 31.12.2014 je finančně
krytý.
Rezervní fond – účet 414 - byl tvořen finančními dary, které byly použity na úhradu nákladů
běžného provozu v závěru roku v celkové hodnotě 207 tis. Kč. Zůstatek k 31.12.2014 ve výši
256 tis. Kč je finančně krytý. Rezervní fond – účet 413 byl vyčerpán na úhradu nákladů
běžného provozu, k 31.12.2014 má hodnotu 0.
Fond odměn ve výši 8 tis. Kč je finančně krytý a převádí se do dalšího roku.

Vyhodnocení majetkových práv a povinností
V roce 2014 byla provedena běžná inventarizace k 31. 12. 2014. Nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly, návrh na vypořádání nebyl podán.
Organizace eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 632 tis. Kč. Tyto pohledávky
jsou tvořeny dluhy z ošetřovného ve výši 587 tis. Kč, z nájemného ve výši 16 tis.Kč
a dluhy na úhradách s nájmem spojených ve výši 29 tis. Kč. Nedobytné pohledávky na
ošetřovném nejsou. Všechny dluhy jsou vymáhány upomínkami nebo soudně výkonem
rozhodnutí, je postupováno v souladu s Metodickým návodem pro příspěvkové organizace,
zřízené krajem Vysočina, pro vymáhání peněžitých pohledávek.
Hodnota dluhů na ošetřovném se oproti roku 2013 snížila, přesto je velkým problémem
v hospodaření naší organizace. K 31.12. jsme vymáhali soudní cestou dva dluhy – v celkové
výši 34 tis. Kč. Výsledkem loňského roku byla získaná částka 9 tis. Kč v jednom případě.
U některých pohledávek se podařilo dlužníky přesvědčovací metodou přimět buď
k pravidelnému splácení dluhů alespoň malou částkou – 100 až 200 Kč měsíčně, nebo na
základě upomínek zaplatili jednorázově svůj dluh nebo jeho větší část. Odepisování dlužných
částek je velmi obtížné – zjišťování výše majetku je podle našich zkušeností naprosto
nemožné podle zákona o ochraně dat.
Závazky po lhůtě splatnosti naše organizace nemá.
Všechny ostatní pohledávky a závazky, předepsané na účtech 311, 314, 377, a 378, budou
uhrazeny v roce 2014 ve lhůtě splatnosti.

Kontroly
V roce 2014 plně funguje systém vnitřní kontroly podle vyhl. 64/2002. Tento systém je
rozpracován ve vnitřní směrnici. Jeho zavedení napomáhá k efektivnějšímu využití přidělených hospodářských prostředků.

Vnější kontroly:
Státní zastupitelství Pelhřimov – čtvrtletní kontroly - nebylo zjištěno žádných závad,
v dubnu proběhla kontrola z VZP Pelhřimov na odvádění pojistného a plnění oznamovací
povinnosti, nedostatky zjištěny nebyly, sankce ani pokuty uloženy nebyly,
v září kontrola z OSSZ v Pelhřimově na odvádění pojistného a plnění oznamovací povinnosti,
sankce ani pokuty uloženy nebyly,
v dubnu komplexní kontrola z Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina – zjištěné
drobné nedostatky byly odstraněny, sankce ani pokuty uloženy nebyly.

Plnění nápravných opatření
Nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků v hospodářské zprávě roku 2013
byla splněna – v doplňkové činnosti ZDVOP byl dosažen kladný hospodářský výsledek,
nápravná opatření z usnesení rady kraje v roce 2014 přijata nebyla.

Hospodaření s prostředky FKSP
Prostředky FKSP byly v roce 2014 čerpány podle platných Zásad čerpání prostředků FKSP,
půjčky z těchto prostředků poskytnuty nebyly. Celkové čerpání 65 tis. Kč bylo v tomto
členění: 14 tis. Kč příspěvek na stravné, 7 tis. Kč rekreace, 33 tis. Kč na ozdravný program,
2 tis. Kč na sport, 6 tis. Kč na peněžní dary a 3 tis. Kč na dary věcné.
Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace
Plnění závazných ukazatelů a hospodářský výsledek za rok 2014
Hospodářský výsledek a jeho rozdělení do peněžních fondů za rok 2014
Usměrňování prostředků na platy za rok 2014
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2014
Přehled stavu provozních prostředků a krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2014
Doplňková činnost 2014
Čerpání ONIV – věcný rozpis 2014

V Senožatech, 20. 4. 2015
Vypracovala: Nermutová

Mgr. Martina Buchalová Horská
ředitelka DD

