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Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 

 

1. Všeobecná část  

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci : 

Název:   Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace 

Adresa:  Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa 

IČO:   49864360 

IZO:   600028828 

Zřizovatel:  Krajský úřad Liberec 

Ředitelka org.: Mgr. Ilona Hellerová 

Druh zařízení: Dětský domov 

Kapacita:   24 dětí 

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace je od roku 1995 

příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Organizace je zapsána v obchodní 

rejstříku. Součástí Dětského domova je i školní jídelna. 

 

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní  

a doplňkové činnosti 

Organizace je zřízena za účelem zajištění ústavní výchovy dětí a mládeže, tj. k zajištění 

výchovné, hmotné a sociální péče dětí a mládeže. 

 

1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení 

Stav dětí k 31.12.2015 byl: 20 

Děti od 3 do 26 let jsou vychováváni ve třech rodinných skupinách: 

 

v   1. rodině je 7 dětí: 3 ZŠ, 1 SŠ, 3 MŠ 

ve 2. rodině je 7 dětí: 3 ZŠ, 4 SŠ 

ve 3. rodině je 6 dětí: 4 ZŠ, 2 MŠ 

 

Při 20 dětech tak připadají na jednoho vychovatele 4 děti. 

Kapacita Dětského domova je celoročně vytížena na  77  %. 

 

 

1.4 Údaje o pracovnících organizace  

V DD pracovalo k 31.12.2015 celkem 16 zaměstnanců z toho pedagogové        6 

                                                                                nepedagogové   10   

Z toho 

 počet pedagogů mužů      0 

            počet pedagogů žen          6 

            počet nepedagogů mužů   1                                                         

            počet nepedagogů žen       9 
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Věková skladba   do 3 let      do 30 let    do 40 let   do 50 let  do 60 let                              

                    praxe        věku          věku           věku          věku 

Pedagogové             0               0                  1                4              1 

Provozní                  --              1                  1                2              6 

Celkem                     0              1                  2                6              7                                    

                                    

Věkový průměr pedagogů 47,0 let   věkový průměr nepedagogů 52,3 let.Věkový průměr 

všech zaměstnanců DD  je 50,31 let. 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

4 kmenové vychovatelky plně kvalifikované, ředitelka, l vychovatelka studující speciální 

pedagogiku. 

       

Nepedagogičtí pracovníci: 

Účetní, sociální pracovnice, 2 kuchařky ( z toho zároveň 1 i jako provozní ŠJ), 1 uklizečka-

pradlena, domovník, 3 bezpečnostní pracovnice.                             

 

2. Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace 

DD hospodaří hlavně s prostředky přidělenými od zřizovatele, státu. Ostatní výnosy tvoří 

platby rodičů dětí umístěných v DD, splátka pohledávky po bývalém zaměstnanci , úroky 

a za rok 2015 i zrušení vkladních knížek DD. Organizace zabezpečuje dětem veškerou 

hmotnou a  sociální péči, kromě energií a potravin tak tvoří významné položky nákladů 

například tyto služby: spotřeba PHM na přepravu dětí do škol, k lékaři, rodinám nebo 

nákup oblečení. Vzhledem k hygienickým požadavkům je nezanedbatelným nákladem 

také nákup čisticích prostředků a drogerie a materiálu na opravy, které si DD z větší části 

obstarává vlastními silami provozním zaměstnancem. 

     Výnosy:  

od zřizovatele na provoz a odpisy  2 264 425,00,-Kč  

od státu      5 592 042,00,-Kč 

dotace pod ÚZ                    136 811,00,-Kč 

ostatní (ošetřovné, přips. pohledávka,…)     741 918,82,-Kč 

úroky                                  14 544,69,-Kč   

čerpání z RF            88 043,60,-Kč 

Výnosy celkem:       8 837 785,11,-Kč 
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Náklady: 

mzdy      4 241 115,00,-Kč 

odvody      1 395 780,00,-Kč 

FKSP                41 291,15,-Kč 

     ostatní provozní náklady, ONIV   2 926 912,78,-Kč 

Náklady celkem:     8 605 098,93,-Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2015:      262 686,18,-Kč 

 

2.2 Doplňková činnost organizace 

 

Dětský domov neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Nemá vhodné podmínky pro její 

provozování.  

 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2015 

 

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. 

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

2.4 Plnění nápravných opatření  

 

Nebyla přijata žádná opatření. 

 

 

2.5 Přílohy 

Tabulka č. 1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2015 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2015 

Tabulka č. 3:   Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací  

                        – rok 2015 

Tabulka č. 4:   Peněžní fondy příspěvkové organizace 

Tabulka č. 5:   Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech  

                        k příslušným peněžním fondům 

Tabulka č. 6:   Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2015 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 

Tabulka č. 8:   Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného      

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015 

      Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2015 – skutečnost 

Tabulka č.10:  Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2015 
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      2.6 Doklady  

 

 

Přikládáme kopie těchto sestav: 

 

rozvaha za rok 2015 

výkaz zisku a ztráty za rok 2015 

příloha účetní závěrky za rok 2015 

 

protokol o kontrole provedené zřizovatelem 

      odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole 

 


