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Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 

 

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 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. 

 

1.3 Údaje o žácích/klientech/svěřencích školy/zařízení 

Stav dětí k 31. 12. 2016 byl: 18 

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

 

v  1. rodině je 5 dětí: 1 ZŠ, 1 SŠ, 3 MŠ 

ve 2. rodině je 7 dětí: 2 ZŠ, 5 SŠ 

ve 3. rodině je 6 dětí: 4 ZŠ, 2 MŠ 

 

Při 18 dětech tak připadají na jednoho vychovatele 3 děti. 

Kapacita dětského domova je celoročně vytížena na 75%. 

 

 

1.1 Údaje o pracovnících organizace  

V DD pracovalo k 31.12.2016 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 
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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             2              3                 0               2             1 

Provozní                  0              0                 1               1             6 

Celkem                    2              3                 1               3             7                                    

                                    

Věkový průměr pedagogů 36,6 let, věkový průměr nepedagogů 55,6 let. Věkový průměr 

všech zaměstnanců DD  je 47,5 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 uklízečka-

pradlena, domovník, 2 bezpečnostní pracovnice.                             

 

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, splátka 

pohledávky po bývalém zaměstnanci, úroky a ostatní mimořádné příjmy. 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. 

V roce 2016 se organizaci podařilo vybavit většinu školních dětí počítačem, novými 

oděvy, obuví a sportovním vybavením.  Na rodinných skupinách se částečně vyměnil 

nábytek, na 3RS se uskutečnila oprava celé kuchyňky včetně výměny podlahy. Nechali 

jsme opravit vjezd do zahrady. Tímto směrem se hodláme ubírat i nadále, aby vybavení 

dětského domova odpovídalo příjemnému rodinnému prostředí. Je nutné zmínit, že 

většinu oprav se snažíme zabezpečit vlastními silami-údržbářem či pracovní silou na 

dohodu. 

V roce 2016 jsme zakoupili vícemístný vůz, který je pro naši organizaci velkým přínosem 

a umožňuje ušetřit čas i finance. 

Provozní zázemí DD jsme vybavili novými spotřebiči-především v prádelně. 
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Rekapitulace výnosů  a  nákladů za rok 2016 : 

     Výnosy:  

od zřizovatele na provoz a odpisy  2 409 038,00,-Kč  

od státu      5 885 979,00,-Kč 

dotace pod ÚZ 33052       103 083,00,-Kč 

ostatní (ošetřovné, přips. pohledávka,…)     557 237,30,-Kč 

úroky                                    7 694,15,-Kč   

čerpání z RF            94 535,00,-Kč 

Výnosy celkem:       9 057 566,45,-Kč 

 

Náklady: 

mzdy      4 414 278,00,-Kč 

odvody      1 443 318,00,-Kč 

FKSP               92 824,17,-Kč 

     ostatní provozní náklady, ONIV   2 995 413,81,-Kč 

Náklady celkem:     8 945 833,98,-Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2016:      111 732,47,-Kč 

 

 

2.2 Doplňková činnost organizace 

 

Dětský domov neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Nemá vhodné podmínky. 

 

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2016 

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

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 

2.4 Plnění nápravných opatření  

 

Nebyla přijata žádná opatření. 

 



 5 

 

2.5 Přílohy 

Tabulka č. 1:   Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2016 

Tabulka č. 2:   Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2016 

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

                        – rok 2016 

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 2016 

Tabulka č. 7:   Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2016 

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

                        do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2016 

      Tabulka č. 9:   Plán investic organizace na rok 2016 – skutečnost 

Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2016 

 

      2.6 Doklady  

 

Kopie těchto sestav: 

 

rozvaha za rok 2016 

výkaz zisku a ztráty za rok 2016 

příloha účetní závěrky za rok 2016 

 

výkaz P1-04 za rok 2016 

 

protokol o kontrole hospodaření provedené zřizovatelem 

 

       

 

 


