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Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace 

tel. 487 825 109, mob.: 602 626 206, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com 

ZPRÁVA  

O ČINNOSTI ORGANIZACE  

ZA ROK 2017 

Vypracovala:                                            Štěpánková Lenka                    …………………. 

    

             Hellerová Ilona          

 

    

 

 

Schválila: 

  

 

Hellerová Ilona 

      

 

……………………. 

    

    

 

Předkládá: 

 Hellerová Ilona  …………………….. 

    

 

 

 

 

 

 

 
Razítko  organizace 

 

 

 

 

 

V České Lípě, duben, 2018 
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Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 

 

1. Všeobecná část  

1.1. Základní identifikační údaje o organizaci   

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace 

Adresa:  Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa 

IČO:    49864360 

IZO:    600028828 

Zřizovatel:   Krajský úřad Liberec 

Ředitelka organizace.: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 obchodním rejstříku 

pod sp. zn. Pr 774 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, den zápisu: 16. 4. 2008. 

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. Děti jsou umísťovány zpravidla od tří 

let, ale pokud jde o sourozeneckou rodinu, jsou umístěny i děti mladší tří let. Doplňková 

činnost není. 

 

1.3. Údaje o klientech/svěřencích dětského domova  

 Stav dětí k 31. 12. 2017 byl: 20 

 Děti od 2 do 26 let jsou vychováváni ve třech rodinných skupinách: 

 v   1. rodině je 6 dětí: 3 ZŠ, 3 MŠ 

 ve 2. rodině je 8 dětí: 4 ZŠ, 4 SŠ 

 ve 3. rodině je 6 dětí: 5 ZŠ, 1 MŠ 

 Při 20 dětech tak připadají na jednoho vychovatele 4,8 děti. 

 Kapacita dětského domova je celoročně vytížena na 85-90 %. 

 

1.4. Údaje o pracovnících organizace  

V DD pracovalo k 31.12.2017 celkem 14 zaměstnanců z toho pedagogové        6 

                                                                                nepedagogové     8  

Z toho 

 počet pedagogů mužů        0 

            počet pedagogů žen           6 

            počet nepedagogů mužů    1                                                         

            počet nepedagogů žen       7 



 3 

 

Věková skladba   do 3 let      do 30 let    do 40 let   do 50 let  do 60 let                              

                    praxe        věku          věku           věku          věku 

Pedagogové             3              3                 1               1             1 

Provozní                  0              0                 0               2             6 

Celkem                    3              3                 1               3             7                                    

                                    

Věkový průměr pedagogů 38,5 let, věkový průměr nepedagogů 53,5 let. Věkový průměr 

všech zaměstnanců DD  je 48,6 let. 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

5 kmenových vychovatelek plně kvalifikovaných, ředitelka 

       

Nepedagogičtí pracovníci: 

Sociální pracovnice, 2 kuchařky (z toho zároveň 1 i jako provozář ŠJ), 1 uklízečka-pradlena, 

domovník, 3 bezpečnostní pracovnice.                             

 

Všichni pedagogové jsou plně kvalifikováni a dle zákona splňují psychickou způsobilost. 

Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkaz a jsou proškoleni o základech první pomoci. 

2. Hospodářská část 

2.1 Hlavní činnost organizace  

DD hospodaří převážně s prostředky přidělenými od zřizovatele. Ostatní výnosy tvoří 

povinné platby rodičů dětí, které jsou umístěny v DD, příspěvky na péči, splátky - 

pohledávky po bývalém zaměstnanci, úroky a ostatní mimořádné příjmy a přídavky na 

děti. Organizace jimi zabezpečuje veškerou hmotnou a sociální péči dětí. 

Dětský domov je příjemcem finančních i věcných darů, které nám velmi pomáhají 

k ušetření provozních prostředků a následně kladnému hospodářskému výsledku. Je to 

významný zdroj finančních i hmotných příjmů, který se snažíme zajišťovat i nadále. 

Velkou provozní úsporu nám zajišťuje Potravinová banka v Liberci. Potraviny k přímé 

spotřebě využíváme na víkendové vaření dětí na rodinkách v rámci pracovní a rozumové 

výchovy a dále na cvičném bytě. 

V roce 2017 jsme pokračovali v estetičnosti rodinných skupin. Pokračovali jsme ve 

výměně nábytku a koberců na rodinkách a také v prádelně. Vymalovali jsme vlastí 

pomocí celou budovu, mimo 2. patra, kde nás čeká kompletní oprava střechy. Probíhá 

broušení a nátěr plotu kolem celého areálu, a to s využitím mediační a probační služby, 

kdy nás z provozních nákladů stojí pouze materiál. Vlastní silou jsme dokončili opravu 

venkovní garáže a kůlny.  

Veřejnou zakázkou jsme vysoutěžili zřizovatelem schválenou investici na komplexní 

rekonstrukci internetu a nákup nové myčky do školní jídelny. Dále projektovou 

dokumentaci na opravu sedlové střechy. Od července do prosince jsme využívali ke 

zpracování účetnictví externí firmu /VZ/, schválenou zřizovatelem /nedařilo se nám sehnat 

účetní/. Se souhlasem zřizovatele jsme prodali nepotřebný DHM – Škoda Octavia. 
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Provozní příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán na nulu, kladný hospodářský výsledek  je 

z příjmu od rodičů / příspěvek na péči/, z přídavků, ze splátek zpronevěry po bývalém 

zaměstnanci a s exekucí od rodičů /pohledávky/. 

 

Rekapitulace výnosů  a  nákladů za rok 2017 : 

     Výnosy:  

od zřizovatele na provoz a odpisy     2 443 679,00   Kč 

od zřizovatele na projekt.dokumentaci                     236 555,00  Kč 

alikvotní část z odpisů                                                19 338,00  Kč  

od státu         6 255 023,00  Kč 

dotace pod ÚZ 33052            90 800,00  Kč 

dotace pod ÚZ 33073                                                  64 427,00  Kč 

ostatní (ošetřovné, přips. pohledávka,…)        717 490,10  Kč 

úroky                                      1 757,90  Kč   

čerpání z RF(dary),FKSP                               216 562,40  Kč 

příjem z prodeje DHM                                                  30 000,00 Kč 

Výnosy celkem:        10 075 632,40 Kč 

 

Náklady: 

mzdy            4 695 896,00  Kč 

odvody            1 563 098,00  Kč 

FKSP                     92 077,12  Kč 

     ostatní provozní náklady, ONIV                               3 640 199,55 Kč 

Náklady celkem:            9 991 270,67 Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2017:               84 361,73 Kč 
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2.2  Doplňková činnost organizace 

Dětský domov neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Nemá vhodné podmínky. 

 

2.3  Výsledky inventarizace za rok 2017 

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 2017 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2017 

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

                        – rok 2017 

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 2017 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2017 

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

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2017 

Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2017 – skutečnost 

Tabulka č. 10:  Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2017 

2.6.  Doklady  

 


