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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

 

I. Základní údaje 

 

Název organizace:   Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace 

Sídlo organizace:     č. p. 207, 747 67 Hrabyně  

IČ:                            711 90 261 

Číslo účtu:                188769996/0300, Československá obchodní banka, a. s.  

ID datové schránky: fduk3n8 

Internetová adresa:   www.hrabyne.cz 

Emailová adresa:     ps@hrabyne.cz 

Telefonní kontakt:   727 977 205  

Statutární zástupce:  Mgr. Klaudie Dinelli   

Zřizovatel:                Obec Hrabyně, Hrabyně 70, 747 63 

 

II. Poslání a cíl 

 

Pečovatelská služba Hrabyně je poskytována terénní formou, přičemž podporou a pomocí 

osobám v jejich domácnostech služba usiluje o zachování a udržení jejich soběstačnosti a 

samostatnosti v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze uživatelům zajistit jinými službami 

nebo osobami, s ohledem na jejich svobodou vůli. Cílem pečovatelské služby je podpora a 

pomoc osobám se sníženou soběstačností tak, aby mohly zůstat ve svých domácnostech.  

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením: 

- mladí dospělí (19 – 26 let) 

- dospělí (27 – 64 let) 

- mladší senioři (65 – 80 let) 

- starší senioři (nad 80 let). 

 

 

 

http://www.hrabyne.cz/
mailto:ps@hrabyne.cz
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III. Personální a organizační zabezpečení služby 

 

Úkony Pečovatelské služby Hrabyně jsou realizovány pracovníky v přímé péči - 

pečovatelkami, splňujícími kvalifikační předpoklady.  

Poskytovaná péče reaguje na aktuální potřeby klientů pečovatelské služby. Výkon jednotlivých 

úkonů je organizován sociální pracovnicí, která plní úlohu koordinátora prováděných úkonů 

pečovatelské služby. 

Organizační struktura organizace r. 2021:  

Ředitel                                           

úvazek1  

 
  

     

       

Sociální 

pracovník     

(úvazek1) 

   

   

      

Pracovníci v 

sociálních službách   

(úvazek  13)  
 

V průběhu roku ukončily pracovní poměr 3 zaměstnankyně v přímé péči, přičemž se je podařilo 

průběžně nahradit novými pracovníky.  

Počet fyzických osob zaměstnaných v  PSH k 31. 12. 2021 je 15 kmenových zaměstnanců 

s přepočteným počtem úvazku 13,5 z toho 14 v přímé péči a 1 ostatní.  Posilou týmu jsou 2 

zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Personální zajištění organizace dle aktuální krajské 

sítě sociálních služeb 14 pracovníku v přímé péči.  

Průměrný přepočtený počet úvazků od 1. 1. – 31. 12. 2021 činil 13,9 pracovnic v přímé péči a 

0,95 ostatní zaměstnanci.  

Zaměstnanci jsou odměňování v souladu s platnou legislativou a vnitřním předpisem.  

Benefity zaměstnanců jsou upraveny vnitřním předpisem - Zásady hospodaření s fondem 

kulturních a sociálních potřeb.  

V souvislosti s pandemií COVID 19 byli zaměstnanci povinni stejně jako v minulém roce 

dodržovat zvýšené hygienické požadavky, užívat ochranné pomůcky. Byli povinni podstupovat 

opakovaně a dlouhodobě antigenní testování. Situace způsobila i nepřítomnost na pracovišti – 

nařízenými izolacemi a karanténami.  

Zaměstnanci absolvovali průběžné vzdělávání dle platné legislativy.  
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IV. Využívání a struktura klientů pečovatelské služby 

V roce 2021 využívalo úkony pečovatelské služby 46 uživatelů, průměrně 41,8 měsíčně, z toho 

bylo 19 mužů a 27 žen, s průměrným věkem 64 let. Časová náročnost u jednotlivých klientů  je 

různá, v závislosti na jejich postižení, podpoře rodiny, využívání sociálních asistentů a 

využívání terénních služeb ostatních poskytovatelů sociálních služeb. 

 2020 2021 

Hodiny přímé péče - hod 13.674,86 14.185,65 

Donáška stravy - ks 1673 2530 

Žehlení/praní prádla - kg 170.87 73,14 

Tržby - Kč 1.671.065,- 1.804.358,- 

 

Během roku 2021 začalo nově využívat službu 5 uživatelů. 5 uživatelů službu ukončilo.  

Z uvedeného počtu 3 zemřeli, 1 přešel do pobytového zařízení sociálních služeb, 1 se 

odstěhoval. Všichni uživatelé naší služby v průběhu roku 2021 jsou obyvatelé bytových domů 

č.p. 201 a č. p. 207. 

Poskytování pečovatelské služby bylo v průběhu roku 2021 významně ovlivněno pandemií 

COVID 19. Nezbytností bylo využívání předepsaných ochranných pomůcek, testování 

zaměstnanců a zvýšená hygiena.  Potřebnou péči po celou dobu pandemie organizace 

zajišťovala i COVID 19 pozitivním uživatelům, jejichž zdravotní stav a průběh onemocnění 

nevyžadoval hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. Skutečnost vyžadovala potřebný rozestup 

mezi úkony u jednotlivých uživatelů, aby bylo možné řádné oblékání a hlavně svlékání 

kontaminovaných ochranných pomůcek. K tomuto účelu zřizovatel umožnil využívat další 

místnost v rámci budovy jako tzv. infekční šatnu.  

V. Hospodaření pečovatelské služby 

Pečovatelská služba Hrabyně je financována stěžejně ze státního rozpočtu MPSV, kapitoly 313, 

přerozdělovaného prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dále z úhrad  

klientů, za poskytnuté služby. Výdaje organizace tvoří převážně mzdové náklady, jejichž výše 

je stanovena legislativními předpisy. V roce 2021 se statutární zástupce snažil získat i další 

dotační zdroje.   

Pro financování PSH pro rok 2021 byla žádost o státní dotaci podána v listopadu 2020, na jejímž 

základě byla přiznána Moravskoslezským krajem dotace ve výši 5.947.000,- Kč. Žádost o 

dofinancování byla v r. 2021 podána v návaznosti na úpravu platových tarifů. Bylo poskytnuto 

dofinancování 298.000,- Kč.  

Celkem tedy činila dotace Moravskoslezského kraje na rok 2021 6.245.000,- Kč.  

Bylo požádáno o 2 mimořádné dotace MPSV na náklady spojené s pandemií Covid 19, které 

byly poskytnuty v požadované výši celkem 962.173,- Kč. Dotace zahrnovaly mimořádné 

finanční ohodnocení zaměstnanců v přímé péči a náklady spojené s řešením mimořádných 

výdajů s pandemií – stěžejně byly dotace použity na pořízení odpovídajících ochranných 

pomůcek.   

Zřizovatel, Obec Hrabyně, poskytla příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 60.000,- Kč. 

Zbývající výnosy tvořily ostatní příjmy ve výši 59.225,04 Kč.    
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V roce 2021 tvořily platby klientů PS 1.804.358,- Kč. Příjmy z tržeb jsou o 133 tis. Kč vyšší 

než tržby v minulém roce, projevilo se tak navýšení kapacity služby. Uživatelé, kteří přestali 

užívat sociální službu byli nahrazení klienty novými. U některých uživatelů se zvýšila 

potřebnost péče.  

V roce 2021 došlo, na základě žádosti podané ředitelkou PSH v r. 2020, ke schválení návratné 

finanční pomoci z fondu sociálních potřeb KÚ MSK ve výši 1.200.000,- Kč na platy a povinné 

odvody zaměstnanců PSH.  

Návratná finanční výpomoc byla vrácena poskytovateli dle stanovených podmínek.  

Náklady a výnosy: 

Osobní náklady včetně 

odvodů 

Provozní náklady (energie, nájem, 

vzdělávání, cestovné, telekomunikační, 

telefony, ekonomické služby a ostatní 

služby, odvody FKSP, stravenky) Náklady celkem 

8.493.577,09 Kč 

 

637.178,95 Kč 9.130.756,04- Kč 

 

Výnosy   

Výnosy z transferů Výnosy z činnosti a finanční výnosy Výnosy celkem 

   

 

7.267.173,- Kč 1.863.583,04  Kč 9.130.756,04,- Kč 

  

Personální, mzdová a účetní agenda PSH je dlouhodobě zabezpečována účetní firmou Radka 

Tyburcová Pam-Účto, s. r. o.  Opava, se kterou má PSH podepsanou smlouvu.  

Podpořili nás: 

 

Moravskoslezský kraj 

 

Obec Hrabyně 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

http://msk.cz/
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VI. Kontrolní činnost 

Veřejnoprávní kontrola za rok 2020 byla provedena od 26.1.2022 - 3.2.2022 externím 

auditorem se závěrem, že nápravná opatření nejsou nutná. Doporučení jsou realizována 

průběžně v průběhu roku 2022 s ohledem na termín provedení kontroly.  

Veřejnoprávní kontrola za rok 2021 byla provedena od 01.02.2022 - 25.02.2022  externím 

auditorem se závěrem, že nápravná opatření nejsou nutná. Doporučení jsou realizována 

průběžně v průběhu roku 2022 s ohledem na termín provedení kontroly.  

Průběžná kontrola je zaměřena na vykazování poskytované péče, dodržování 

protiepidemiologických nařízení a používání ochranných pomůcek.   

 

VII. Plnění cílů pro rok 2021 

Organizace postupně prováděla jednotlivé kroky k realizaci cíle – registrace osobní asistence 

s provozní dobou PO-NE 22.00-06.00 hod následovně: 

1. Dne 15.06.2021 odeslána na Obec Hrabyně – Žádost o vyjádření souhlasu zřizovatele 

s registrací osobní asistence.  Schváleno usnesením č. 258/20 - Zastupitelstvo obce 

schvaluje registraci nové sociální služby Pečovatelské služby Hrabyně, p. o.  – 

poskytování osobní asistence v souladu s § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 

2. Dne 27.07.2021 odeslána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Žádost o 

registraci sociální služby-osobní asistence. 17.08.2021 Vydáno rozhodnutí Krajského 

úřadu MSK o registraci osobní asistence od 01.01.2022. 

3. Dne 22.09.2022 odeslána na Obec Hrabyně – Žádost o vyjádření veřejného zadavatele 

ke změně parametrů Pečovatelské služby Hrabyně, příspěvková organizace v Krajské 

síti sociálních služeb v r. 2022  

4. Dne 29.09.2022 odeslána na Krajský úřad Moravskoslezského kraje – Žádost o změnu 

parametrů sítě sociálních služeb v r. 2022 – vstup do sítě sociálních služeb.  

5. Změna zřizovací listiny – Dodatek č. 1 schválen usnesením Zastupitelstva obce Hrabyně 

č. 269/2022 ze dne 29.09.2021 – doplněno oprávnění poskytovat osobní asistenci  

6. 10.11.2021 odeslána na Krajský soud v Ostravě Žádost o Změnu Zřizovací listiny od 

01.01.2022 – realizováno. 

7. Dne 09.12.2021 – zaslal Moravskoslezský kraj - Sdělení k žádosti o vstup do krajské 

sítě sociálních služeb.  

8.  Dne 16.12.2021 Rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/547 ze dne 16.12.2021 

o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 

výkon. Tímto krokem byla do Krajské sítě sociálních služeb doplněna osobní asistence.  

 

Spoluzakladatelská role Moravskoslezského kraje u pečovatelské služby a nově i u osobní 

asistence, kterou převzal kraj s ohledem na historické souvislosti a cílovou skupinu uživatelů.  
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VIII. Cíle pro rok 2022 

Pečovatelská služba Hrabyně bude realizovat zahájení provozu osobní asistence od 01.01.2022. 

V návaznosti na výše uvedené bude organizace aktualizovat vnitřní předpisy organizace.  

Důraz bude kladen na zvýšení informovanosti o poskytovaných službách. 

Důraz bude i nadále kladen na poskytování sociálních služeb v návaznosti na individuální 

potřeby uživatelů a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí všech zaměstnanců 

organizace.  

 

V Hrabyni 23.06.2022 

 

 

 

Na základě podkladů zpracovala: 

Mgr. Klaudie Dinelli 

ředitelka 
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