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2. Základní údaje
Výroþní zpráva je zpracovaná na základČ Zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu
k informacím ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává
pĜehled o personálním zajištČní služby, pĜedstavuje služby poskytované uživatelĤm a
seznamuje s hospodaĜením organizace v roce 2010.

ZĜizovatel:

Název organizace :
Sídlo organizace :
Identifikaþní þíslo :
Telefon:

:ŝŚŽēĞƐŬǉŬƌĂũ
hŝŵŶşŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵϭϵϱϮͬϮ
ϯϳϬϳϲĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞ
/ϳϬϴϵϬϲϱϬ
zastoupený hejtmanem Mgr. JiĜím Zimolou.
Domov pro seniory Horní Stropnice
Horní Stropnice 54, 373 35 Horní Stropnice
00 66 62 54
ϯϴϲϯϮϳϭϯϬ͕ϯϴϲϯϮϳϯϳϳ

ϯϴϲϯϮϳϯϳϲ
Fax:
ͲŵĂŝů͗
ĚĚ͘ƐƚƌŽƉŶŝĐĞΛƉŽƐƚ͘Đǌ
/ŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠƐƚƌĄŶŬǇ͗ ǁǁǁ͘ĚŽŵŽǀƐƚƌŽƉŶŝĐĞ͘Đǌ
Statutárním orgánem organizace je Ĝeditel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada
Jihoþeského kraje jako orgán kraje vykonávající zĜizovatelské funkce dle ust. § 59 odst.
1 písm. i) zák.þ. 129/2000 Sb. o krajích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

3. Charakteristika þinnosti
Organizace je zĜízena za úþelem poskytování sociálních služeb dle zákona þ. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. PĜi své þinnosti zachovává pĜirozené
vztahové sítČ, respektuje práva a lidskou dĤstojnost každého uživatele.
Organizace poskytuje služby sociální péþe dle § 38 zákona þ. 108/2006 Sb. o sociálních
službách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a základní þinnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na
druhu poskytované sociální služby, tj.:
−
domov pro seniory dle ustanovení § 49 - organizace je zĜízena pro poskytování
pobytové služby osobám, které mají sníženou sobČstaþnost zejména z dĤvodu
vČku a zdravotního stavu, a které již potĜebují urþitou pomoc, podporu, pĜípadnČ
plné zajištČní svých základních potĜeb, které nemohou být zajištČny jejich
rodinou þi terénními nebo ambulantními sociálními službami.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péþi definovanou v § 36 zákona þ. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pokud je potĜebná.
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Organizace je zĜízena pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly vČku
rozhodného pro pĜiznání starobního dĤchodu, nebo pro dospČlé osoby, které jsou posouzeny
jako plnČ invalidní.
Organizace také poskytuje na základČ písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní
služby, které souvisí s pĜedmČtem hlavní þinnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví
organizace vnitĜním pĜedpisem vþetnČ stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Poskytuje stravování uživatelĤm služeb, zamČstnancĤm, osobám, které dosáhly vČku
rozhodného pro pĜiznání starobního dĤchodu, osobám se zdravotním postižením, studentĤm
praktikantĤm, dobrovolníkĤm a krátkodobČ i jiným zájemcĤm.
Provádí nahodilý prodej drobných výrobkĤ zhotovených v rámci aktivizaþních þinností
uživatelĤ a nahodilý prodej zemČdČlských produktĤ rostlinné a živoþišné produkce získaných
v rámci povinné péþe o pozemky.
Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy vþetnČ poskytování základních služeb
s pronájmem spojených.
Služby poskytované dle zákona þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znČní
a vyhlášky þ. 505/2006 Sb., v platném znČní, které jsou pĜedmČtem hlavní þinnosti krajem
zĜizované organizace, jsou službami obecného hospodáĜského významu. Poskytováním tČchto
služeb nedochází k narušování pravidel hospodáĜské soutČže, jejich financování ze státních
prostĜedkĤ, tudíž není posuzováno v rámci veĜejné podpory.
V souvislosti se zajištČním poskytování sociálních služeb organizace provádí další þinnosti:
- zajišĢuje plynulý provoz,
- hospodaĜí s majetkem zĜizovatele a úþtuje o nČm v podvojném úþetnictví,
- peþuje o majetek svČĜený do správy, vede o nČm evidenci, zajišĢuje jeho opravu, ochranu a
údržbu,
- zabezpeþuje hospodaĜení v souladu s rozpoþtem schváleným zĜizovatelem a MPSV ýR,
- sestavuje Fond kulturních a sociálních potĜeb,
- dbá o úþelné využívání dopravních prostĜedkĤ a jejich údržbu, vede evidenci provozu
dopravních prostĜedkĤ,
- zajišĢuje hospodáĜsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu
odpovídající hmotnou evidenci,
- zabezpeþuje platovou a pracovnČ-právní agendu, personální otázky vþetnČ zajištČní dalšího
vzdČlávání a prohlubování kvalifikace všech zamČstnancĤ,
- zajišĢuje bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci a dodržování pĜedpisĤ o požární ochranČ,
- ĜádnČ hospodaĜí s elektrickou energií,
- vede evidenci uživatelĤ o službu v souladu s platnými právními pĜedpisy,
- uzavírá smlouvy s dodavateli,
- zabezpeþuje nakládání s odpady dle platných zákonĤ,
- zabezpeþuje revize pĜístrojové techniky, plynových spotĜebiþĤ a elektĜiny
- vytváĜí v rámci možností optimální životní podmínky pro uživatele pobytových služeb
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Personální zajištČní poskytované sociální služby
Skladba personálu.
Celkový poþet zamČstnancĤ k 31.12.2010
PĜepoþtený poþet zamČstnancĤ
PrĤmČrná platová tĜída:
PrĤmČrný plat:
Úsek
Administrativní
úsek

Provozní úsek

Sociální úsek
Zdravotní úsek
PĜímá obslužná
péþe

34
32,525
6,3
20.339,-- Kþ

Pracovní zaĜazení
Ĝeditelka

Úvazek
1

mzdová úþetní
skladová úþetní
administrativní
pracovnice
kuchaĜka
pomocnice
v kuchyni
uklízeþka
pradlena
údržbáĜ
sociální pracovník
vrchní sestra
všeobecná sestra
pracovník
v soc.službách

1
1
0,5
4
1,025
4
2
1
1
1
8
7

Celkový údaj o vzniku a skonþení pracovního pomČru zamČstnancĤ v roce 2010
Nástupy
Výstupy

Poþet
2
2

V období od 1.1.2010 do 30.04.2010 bylo v organizaci v rámci projektu podpoĜeno 1
pracovní místo na VeĜejnČ prospČšné práce. Pracovní místo podpoĜené v rámci VPP bylo
zamČĜeno zejména na pomocné práce v údržbČ a úklidové práce. Jednalo se o osobu
s dlouhodobou nezamČstnaností, které tak bylo umožnČno zaĜadit se do pracovního procesu.
Ve sledovaném roce bylo z Ĝad zamČstnancĤ nahlášeno 13 pĜípadĤ pracovní neschopnosti,
z toho bylo:
11 pro nemoc, 1 ostatní úraz, 1 pracovní úraz.
Poþet kalendáĜních dnĤ pracovní neschopnosti byl 747.
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VzdČlávání zamČstnancĤ
BČhem roku 2010 naše zaĜízení vytváĜelo pĜíležitosti, aby zamČstnanci mohli rozvíjet své
profesionální dovednosti, získávat nové znalosti a rozšiĜovat kvalifikaci, a to formou
pĜednášek, školení, semináĜĤ, kurzĤ, vzájemných konzultací a jiných vzdČlávacích akcí.
UvČdomujeme si, jak je vzdČlávání dĤležité hlavnČ ve spojitosti s lidským životem a také pro
splnČní podmínek, které nám ukládá zákon o sociálních službách.
Podle § 111 zákona þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
zabezpeþujeme pro sociální pracovnici a pracovníky v sociálních službách v pĜímé obslužné
péþi další vzdČlávání, kterými si obnovují, upevĖují a doplĖují kvalifikaci v rozsahu 24 hodin
za kalendáĜní rok.
Vedoucí zamČstnanci a sociální pracovnice se zúþastĖují pravidelných pracovních porad
poĜádaných zĜizovatelem, ve vlastním zaĜízení probíhají na jednotlivých úsecích pravidelné
pracovní porady.
V roce 2010 probíhaly v našem zaĜízení supervize pod vedením Mgr.Lenky Motlové. Cílem
supervize bylo pĜispČt k odbornému rĤstu supervidovaných. Supervize probíhají
v pravidelných intervalech po skupinách, zejména u pracovníkĤ v oblasti pĜímé práce
s klienty.
VzdČlávání zamČstnancĤ:
1. ZamČstnanci ze zdravotnického úseku se zúþastnili v roce 2010 následujících vzdČlávacích
akcí:
a) odborná konference „ Porušování práv uživatele pĜi poskytování sociální služby“
b) odborná konference „ OšetĜování nemocných v bezvČdomí v zaĜízeních sociálních služeb“
c) odborná konference „Syndrom vyhoĜení „
d) odborná konference „ Polohování a rehabilitace klientĤ po CMP“
e) odborná konference „OšetĜovatelský proces u pacientĤ se stomií“
f) odborná konference „ Zásady opatĜení v boji proti pĜenosným
nákazám“
g) odborná konference „ Omezovací prostĜedky“
h) kongres „Souþastné možnosti prevence nemocniþních infekcí“
i) odborná konference „Vlhké hojení ran“
j) odborná konference „ Individuální plánování sociálních služeb“
k) odborná konference „ Jak úspČšnČ jednat s lidmi“
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Odborné konference poĜádaly firmy: školící centrum PARA – PhDr. Šanderová, KimbrlyClark, s.r.o, Educa Partner, o.s., Další vzdČlávání dospČlých Ústí n.Labem s.r.o.
2. Ostatní zamČstnanci
a) semináĜ „Právní problematika v sociálních službách“

sociální pracovnice

b) semináĜ „Péþe o seniory v ýR a Rakousku
- specifika pobytových služeb sociální péþe“

Ĝeditelka
sociální pracovnice

c) semináĜ „Pro poskytovatele soc.služeb a podávání
statistických výkazĤ sociálních služeb“

Ĝeditelka
sociální pracovnice
ekonomka

d) semináĜ „Úþetnictví a úþtování od 1.1.2010“

ekonomka

e) semináĜ „Úþetní závČrka – mezitímní úþetní závČrka“

ekonomka

f) semináĜ „OdmČĖování zamČstnancĤ ve veĜejné správČ
a veĜejných službách“

Ĝeditelka
ekonomka

g) semináĜ „Úþetní závČrka k 31.12.2010 pro PO“

ekonomka

h) školení ĜidiþĤ

4 zamČstnanci

ch) školení BOZP a PO odbornČ zpĤsobilým bezpeþnostním
technikem

všichni zamČstnanci

i) školení „Výrobní a hygienická praxe v rámci systémĤ HACCP“

stravovací provoz
skladová úþetní
pĜítomní zamČstnanci

Odborné semináĜe poĜádaly akreditované firmy: VzdČlávací centrum ý.BudČjovice, EDUCA
partner Tábor, Asociace poskytovatelĤ sociálních služeb ýR, UNTRACO Ostrava, MPSV
ýR - OK systém Praha.

8

4. Sociální péþe
Kapacita zaĜízení a základní údaje o uživatelích
Celková kapacita Domova pro seniory Horní Stropnice je 45 lĤžek pro ženy a muže.

Pokoj v pĤdní vestavbČ

Využití kapacity v roce 2010 þinila 97,59 %.
K 31.12. daného roku bylo podáno 34 žádostí o umístČní v pobytovém zaĜízení.
V evidenci na umístČní k 31.12. 2010 bylo 10 žadatelĤ.
Odmítnutých žadatelĤ v roce 2010 – 18, z toho 9 žadatelĤ ze zdravotních dĤvodĤ a
nespadajících do cílové skupiny.
Z dĤvodu úmrtí nebo na vlastní žádost bylo zrušeno 9 žádostí.
Druh a forma poskytované sociální služby:
Pobytová služba

WƎĞǀĂǎƵũşĐşĐşůŽǀĄƐŬƵƉŝŶĂ͗
SenioĜi
ýasový rozsah služby:
Pobytová služba se poskytuje nepĜetržitČ, celoroþní pobyt
ZpĤsob zajištČní ošetĜovatelské a zdravotnické péþe:
ProstĜednictvím svých zamČstnancĤ, kteĜí mají odbornou
zdravotnického povolání

zpĤsobilost

k výkonu

Hlavní kritéria pro pĜijetí do DpS:
¾ ^ŽĐŝĄůŶşƐŝƚƵĂĐĞǎĂĚĂƚĞůĞ
¾ ĚƌĂǀŽƚŶşƐƚĂǀǎĂĚĂƚĞůĞ
¾ DşƐƚŽƚƌǀĂůĠŚŽďǇĚůŝƓƚĢ


9



WŽēĞƚĂƐŬůĂĚďĂŬůŝĞŶƚƽŬϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϬ

Kapacita zaĜízení

45 lĤžek

ženy

ϯϵůƽǎĞŬ

muži

ϲůƽǎĞŬ

Poþet a skladba pokojĤ

Celkem 21 pokojĤ

JednolĤžkové
DvoulĤžkové
TĜílĤžkové
ýtyĜlĤžkové

PrĤmČrný poþet klientĤ v roce
PĜijato
Odchod na vlastní žádost
Úmrtí
PrĤmČrný vČk klienta
Trvale upoutaných na lĤžko
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických
pomĤcek
Zvýšené nároky na dietní stravování

ϴ
ϱ
ϱ
ϯ
43,9
15
1
13
83,84
7
15
17

Pokoje klientĤ jsou vybaveny umyvadly, novým nábytkem, polohovacími postelemi, u všech
lĤžek je dorozumívací zaĜízení sestra-klient. Klienti mají k dispozici bezdrátový telefonní
pĜístroj, který je dle potĜeby klienta možno donést na pokoj, pĜímo k lĤžku klienta. Na všech
pokojích a chodbách je zabudováno nouzové osvČtlení pro pĜípad bezproudí, budova je
vytápČna akumulaþními kamny.
S klienty je uzavírána „Smlouva o poskytnutí sociální služby“, kde její souþástí je výpoþet
úhrady za poskytnuté služby. Všichni klienti naší služby mají uzavĜeny smlouvy. Po zaplacení
úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zĤstat 15 % z jeho pĜíjmu,dle § 73 odst.3 zákona
þ.108/2006 Sb., o sociálních službách.
Souþástí úhrady za sociální služby je i úhrada za poskytnutou péþi, kterou si klient hradí
z jeho pĜiznaného pĜíspČvku na péþi, dle § 73 odst. 4a zákona þ.108/2006 Sb., o sociálních
službách. Jestliže do zaĜízení nastoupí klient, který nemá pĜiznaný pĜíspČvek na péþi, podává
žádost o pĜíspČvek na péþi ze zaĜízení.
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Další informace o službČ jsou dostupné prostĜednictvím webových stránek –
www.domovstropnice.cz , kde jsou uvedeny kontakty a podrobné informace o poskytované
sociální službČ, dále pomocí vlastních informaþních letákĤ, které jsou k dispozici
v nemocnici, na oddČleních následné péþe, na krajském, mČstských a obecních úĜadech,
zdravotnických zaĜízení a dalších sociálních službách v naší spádové oblasti, se kterými
spolupracujeme a také samozĜejmČ osobní návštČvou v našem zaĜízení nebo telefonicky.
Vzhledem k rostoucím nákladĤm byla v prĤbČhu roku 2010 zvýšena úhrada za pobyt v DpS
Horní Stropnice, a to od 1.3.2010 v položce strava a ubytování (viz níže uvedená tabulka).
Výše úhrady za pobyt v roce 2010 od 1.3.2010 – 31.12.2010
Strava
Ubytování Celkem za Celkem za
(Kþ/den) (Kþ/den)
den (Kþ)
mČsíc (Kþ)
124
160
284
8520

VícelĤžkový pokoj
DvoulĤžkový pokoj bez
sociálního zaĜízení
DvoulĤžkový pokoj se
sociálním zaĜízením bez lednice
DvoulĤžkový pokoj se
sociálním zaĜízením s lednicí
JednolĤžkový pokoj bez
sociálního zaĜízení
JednolĤžkový pokoj se
sociálním zaĜízením s lednicí

124

166

290

8700

124

173

297

8910

124

179

303

9090

124

173

297

8910

124

180

304

9120

VČková skladba klientĤ a stupeĖ závislosti k 31.12.2010.
VČk
Celkem StupeĖ závislosti
Bez PnP
I.
II. III. IV.
27 – 65 let
1
1
0
0
0
0
66 – 75 let
5
0
1
1
2
1
76 – 85 let
15
0
3
5
3
4
86 – 95 let
21
0
1
4
7
9
Nad 95 let
1
0
0
0
1
0
Souhrn: PĜíspČvek na péþi: bez pĜíspČvku 1 klient – žádost podána
stupeĖ I.
2000 Kþ/mČsíc
stupeĖ II.
4000 Kþ/mČsíc
stupeĖ III.
8000 Kþ/mČsíc
stupeĖ IV. 12000 Kþ/mČsíc

5 klientĤ
10 klientĤ
13 klientĤ
14 klientĤ
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Za rok 2010 þinily úhrady za poskytnutou stravu a bydlení 4.299.345,00 Kþ, úhrady za
poskytnutou péþi (PnP) 4.315.668,00 Kþ. Úhrady za fakultativní služby (el.energie za vlastní
el.spotĜebiþe, vedení depozit, vedení hotovost.úþtĤ, apod.) 16.370,00 Kþ.
V roce 2010 byla vykázána þástka neuhrazena ve výši 221.066,- Kþ, z toho byla rodinnými
pĜíslušníky na základČ smlouvy o spoluúþasti uhrazena þástka 11.281,- Kþ. Ztráta zaĜízení
v úhradách þinila 209.785,- Kþ/ rok 2010.
Jubilea klientĤ v roce 2010:
• ϭŬůŝĞŶƚϴϬůĞƚǀĢŬƵ
•

ϭŬůŝĞŶƚϴϱůĞƚǀĢŬƵ

•

ϭŬůŝĞŶƚϵϬůĞƚǀĢŬƵ

•

EĞũƐƚĂƌƓşŬůŝĞŶƚŬĂǌĂƎşǌĞŶşǀƌŽĐĞϮϬϭϬŽƐůĂǀŝůĂϭϬϳ͘ŶĂƌŽǌĞŶŝŶǇ͘

5. Zdravotní péþe
OšetĜovatelská péþe byla zajišĢována vlastními zamČstnanci. OšetĜovatelskou péþi provádČlo
osm registrovaných sester, z toho byla jedna sestra pod odborným dohledem a šest pracovníkĤ
v pĜímé obslužné péþi. Péþe je poskytována v nepĜetržitém provozu. Odborné výkony jsou
provádČny dle ordinace praktického lékaĜe. Zdravotní výkony, které byly v našem zaĜízení
provádČny, byly pojišĢovnám vykazovány pod odborností 913 – všeobecná sestra
v sociálních službách (zákon þ. 439/2008 Sb., vyhláška þ. 134/1998 Sb.).Domov pro seniory
Horní Stropnice má uzavĜené smlouvy s tČmito pojišĢovnami: Všeobecná zdravotní
pojišĢovna ýR – 111, Zdravotní pojišĢovna ministerstva vnitra ýR – 211 a Vojenská
zdravotní pojišĢovna ýR – 201.
Celkové pĜíjmy od Zdravotních pojišĢoven za rok 2010 þinily
1,510.510,00 Kþ
z toho:
ϭ͕ϯϰϱ͘Ϯϱϭ͕ϬϬ<ē
VZP ýR
ϭϮϴ͘ϭϮϯ͕ϬϬ<ē
ZP MV ýR
ϯϳ͘ϭϯϲ͕ϬϬ<ē
VOZP ýR
Poskytování pomoci pĜi zvládání bČžných úkonĤ vycházelo z potĜeb klienta. PĜi pĜíjmu
klienta bylo postupováno dle ošetĜovatelského procesu, ve kterém je zahrnuto:
1. Zhodnocení klienta - informace o jeho potĜebách pro ošetĜovatelskou péþi, které se
zaznamenají v ošetĜovatelském dotazníku a plánu.
2. Stanovení ošetĜovatelské diagnózy - Kapesní prĤvodce zdravotní sestry, OšetĜovatelské
diagnózy v Nanda doménách.
3. Plánování - výsledek navržených ošetĜovatelských aktivit, cíle ošetĜovatelské péþe, kritéria
hodnocení, a specifické ošetĜovatelské þinnosti.
4. Realizace - zajistit ošetĜovatelské þinnosti za úþelem dosažení ošetĜovatelských cílĤ.
5. Hodnocení - sledování ošetĜovatelské þinnosti, cíle a zpČtná vazba.
Souþástí ošetĜovatelského procesu bylo vypracování individuálního plánu klienta, kde se
uvádí jméno klienta, jméno klíþového pracovníka, pĜípadný problém klienta, stanovení cíle,
zdroje, ale i rizika, plán péþe.
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Po provedení dalších vstupních postupĤ bylo zajištČno poskytování pomoci pĜi zvládání
bČžných úkonĤ o osobu uživatele.
Osobní hygiena byla zajištČna od ranní až po veþerní hygienu. Pomoc, podpora nebo dohled
byly poskytovány individuálnČ. Pomoc poskytujeme pĜi každém denním úkonu - pomoc
z lĤžka, pĜi osobní hygienČ, oblékání, vysazení do kĜesla, podávání jídla, úprava jídla,
odvezení na spoleþenské aktivity, uložení do postele, celková hygiena, úprava lĤžka, pomoc
pĜi vyprazdĖování.
PĜi ošetĜovatelské þinnosti jsme se Ĝídili vyhláškou þ. 505/2006 Sb., vyhláškou MZýR þ.
424/2004 Sb., pracovali jsme dle ošetĜovatelských standardĤ. Hodnocení ošetĜovatelské
þinnosti bylo provádČno: a) dennČ pĜi ranních poradách – pĜi pĜedávání noþní služby a dle
individuálního plánu práce na denní službu,
b) pravidelnČ 1x mČsíþnČ na pracovních poradách.
Souþástí hodnocení ošetĜovatelské práce bylo i pravidelné sestavování a hodnocení
individuálních plánĤ, které provádČl klíþový pracovník spolu s vrchní sestrou. Zajímali nás
oblasti zálib a zájmu o spoleþenské aktivity, sociální zaþlenČní, komunikace, spolupráce
s rodinou, duševní aktivita, tČlesná aktivita, stravování, vstávání a uléhání, používání
pomĤcek, zajištČní bezpeþnosti, hygiena. Podle pĜání klienta se stanovil osobní cíl, který mu
mČl poskytování sociální služby pomoci naplnit .
Souþástí ošetĜovatelského procesu bylo i stanovení a pravidelné hodnocení OšetĜovatelské
diagnózy. Zde se dovídáme, jak sám klient vnímá své postavení ve spoleþnosti, ale i jak
vnímá své zdraví, svoji sebeúctu, mezilidské vztahy, stresové zátČže. To vše byly dĤležité
informace pro kvalitní ošetĜovatelskou péþi o klienta. RovnČž bylo provádČno pravidelné
mČsíþní hodnocení a pololetní hodnocení s vrchní sestrou.
Souþástí ošetĜovatelské þinnosti bylo vedení ošetĜovatelské dokumentace i pravidelné
vzdČlávání.
LékaĜská péþe byla zajišĢována smluvní praktickou lékaĜkou zdravotní pojišĢovny, která
docházela do našeho zaĜízení 1x týdnČ a dále dle potĜeby.
- Touto lékaĜkou jsou zajišĢována i patĜiþná protiepidemická opatĜení.
- LékaĜská péþe je provádČna v místnosti k tomu urþené, v areálu zaĜízení.
- Do zaĜízení dochází: - 1 x mČsíþnČ odborná lékaĜka – psychiatriþka
- 2 x roþnČ odborný lékaĜ ortopéd
- 1 x roþnČ odborný lékaĜ – neurolog.
Ostatní odborné vyšetĜení byly realizovány dle ordinace ošetĜujícího lékaĜe v odborných
ambulancích lékaĜĤ specialistĤ, za doprovodu ošetĜujícího personálu.
Dopravu na odborná vyšetĜení rovnČž zajišĢovala ošetĜující lékaĜka.
Po pĜijetí do zaĜízení mČli klienti možnost registrace u smluvního praktického lékaĜe a využití
jeho další lékaĜské péþe. V zaĜízení je uplatĖováno právo svobodné volby svého praktického
lékaĜe. Klient je povinen pĜedat výpis ze své zdravotní dokumentace, vþetnČ medikace a
zajistit prĤbČžnČ informování o zmČnČ svého zdravotního stavu þi medikace.
V odpoledních a noþních hodinách a o víkendech byla dle potĜeby zajišĢována lékaĜská péþe
formou lékaĜské služby první pomoci, þi rychlou záchrannou pomocí.
V pĜípadČ potĜeby byla pro klienty zajišĢována hospitalizace v nemocnici þi v jiném
zdravotnickém zaĜízení – dle ordinace lékaĜe.
Dobrovolné pracovní þinnosti pĜíznivČ pĤsobí na psychickou a duševní rovnováhu seniorĤ a
zároveĖ dochází nenásilnou formou k jejich sociálnímu zaþleĖování do pĜirozeného
sociálního prostĜedí. Práce pak pĜináší nejen radost, ale i upevnČní a zlepšení motorických
dovedností a schopností.V domovČ mČli možnost klienti se zúþastnit rĤzných aktivizaþních
þinností.
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6. HospodaĜení organizace
V prĤbČhu rozpoþtového roku 2010 bylo maximální snahou naší organizace hospodaĜit dle
schváleného Finanþního plánu, Plánu poĜízení investic, Odpisového plánu schválené Radou
Jihoþeského kraje.
Naše organizace v roce 2010 hospodaĜila se záporným výsledkem ve výši -43.510,- Kþ
/odvod danČ z pĜíjmĤ právnických osob za rok 2010/.
Na základČ usnesení Rady Jihoþeského kraje þ. 249/2011/RK-62 ze dne 22.3.2011 bude
úhrada ztráty za rok 2010 pokryta v plné výši ze zlepšeného výsledku hospodaĜení pĜíštích
období.
Oblast nákladĤ
Celkové þerpání nákladĤ v roce 2010 bylo plnČno na 106,2%, tj. v celkové þástce
15,535.577,65 Kþ. Tyto výdaje zahrnují výdaje na mzdy, sociální a zdravotní pojištČní, výdaje
na potraviny, zdravotní a dezinfekþní materiál, ochranné pracovní pomĤcky a drobný hmotný
majetek, za služby (spotĜeba energie, revize, odvoz odpadu apod.), které rovnČž tvoĜily
nemalé výdaje na provoz.
Oblast výnosĤ
PĜíjmy organizace byly tvoĜeny úhradami za pobyt od klientĤ, zdravotních pojišĢoven, dotace
od MPSV ýR a vlastními pĜíjmy (úhrady stravy zamČstnancĤ apod.).
Celkové plnČní výnosĤ je 105,9%, tj. v celkové výši 15,492.067,65 Kþ.
Vyšší výnosy v roce 2010 byly dosaženy vyššími pĜíjmy z tržeb prodeje služeb, zmČnou
skladby klientĤ a z toho vyplývající vyšší pĜíspČvky na péþi a zvýšením úhrad za pobyt a
dodateþnČ zvýšenou neinvestiþní dotací od MPSV ýR ve výši 700.000,- Kþ.
Dotace
Naše organizace obdržela v roce 2010 neinvestiþní dotaci ze státního rozpoþtu od MPSV ýR ,
od ÚĜadu práce a od KÚ Jihoþeského kraje.
Dotace od MPSV ýR
Dotace na sociální služby byla použita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiþní
dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpoþtu poskytovatelĤm sociálních služeb na rok
2010.
Celková výše neinvestiþní dotace od MPSV ýR þinila 4.615.000,- Kþ. Byla þerpána na
mzdové prostĜedky zamČstnancĤ, zdravotní a sociální odvody za organizaci a za náklady na
elektrickou energii.
Dle metodiky MPSV ýR pro poskytování dotací ze státního rozpoþtu byl proveden odborný
audit o ovČĜení Ĝádné úþetní závČrky sestavené k 31.12.2010 s výrokem bez výhrad.
VypoĜádání dotace z kapitoly 313- MPSV ýR
PĜiznané dotace pro rok 2010
ýerpání na mzdy zamČstnancĤ r. 2010
ýerpání na ZP a SP
ýerpání na spotĜebu elektrické energie
Celkem þerpání
Vratka z dotací MPSV ýR pro rok 2010

4,615.000,00 Kþ
2,945.134,23 Kþ
806.358,-- Kþ
795.563,-- Kþ
4.547.055,23 Kþ
67.944,77 Kþ

14

Dotace od ÚĜadu práce
Dotace od ÚĜadu práce ve výši 39.000,- Kþ byla þerpána na projekt „VeĜejnČ prospČšné
práce“, do kterého se v prĤbČhu roku 2010 zapojila i naše organizace.
Dotace od Krajského úĜadu
Dotace od Krajského úĜadu ve výší 600.000,- Kþ byla použita na pokrytí odpisĤ.

Spravovaný majetek
Organizace hospodaĜí se svČĜeným majetkem, viz PĜíloha þ.2 ke zĜizovací listinČ pĜíspČvkové
organizace Domova pro seniory Horní Stropnice „Vymezení práv a povinností pĜíspČvkové
organizace ke svČĜenému majetku“.

HospodaĜení a stav majetku k 31.12.2010 v Kþ:
Stavby
Samostatné mov.vČci a soubory
Drobný dlouhodobý hm. majetek
Pozemky
Software
Materiál na skladČ
Pokladna
BČžný úþet
BČžný úþet FKSP
Ceniny

ϭϵ͕ϭϭϲ͘ϰϵϰ͕Ͳ<ē
ϰ͕Ϯϱϭ͘ϲϳϴ͕Ͳ<ē
ϱ͕ϯϰϲ͘ϳϱϴ͕Ͳ<ē
Ϯϭϰ͘ϳϵϰ͕Ͳ<ē
ϴϱ͘ϯϰϭ͕Ͳ<ē
ϲϭ͘ϰϲϯ͕Ͳ<ē
ϭϵ͘ϰϱϰ͕Ͳ<ē
ϰ͕Ϭϴϲ͘ϱϰϴ͕Ͳ<ē
ϭϮϯ͘ϱϯϭ͕Ͳ<ē
ϭ͘ϵϭϬ͕Ͳ<ē

Veškerý dlouhodobý majetek podléhá každý rok Ĝádné inventarizaci dle zákona 563/1991 Sb.
o úþetnictví.

Ostatní oblasti:
PĜíspČvková organizace Domov pro seniory Horní Stropnice bČhem roku 2010 neprodávala
žádný dlouhodobý majetek svČĜený k hospodaĜení na základČ ustanovení zĜizovací listiny dle
§ 27 zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ a který je ve
vlastnictví Jihoþeského kraje.

Pohledávky a závazky
Pohledávky
20.690,00 Kþ
Závazky
1,718.611,00 Kþ
Všechny pohledávky a závazky jsou ve lhĤtČ splatnosti.
Závazky jsou pĜevážnČ ze vztahu k zamČstnancĤm,zdravotní a sociální pojištČní,daĖ.
Pohledávky jsou z pĤjþek FKSP.

Sponzorské dary
Firma MILOS, Kaplice
Leoš Šimánek, cestovatel a spisovatel

- obþerstvení klientĤm pĜi pĜíležitosti stavČní máje
- pĤlroþní pĜedplatné ýeskobudČjovického deníku
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PenČžní fondy k datu 31.12.2010
v Kþ
PenČžní fondy
organizace

Fond odmČn
FKSP
Rezervní fond
Investiþní fond
CELKEM

Stav
þíslo
úþtu k poþátku roku

911
912
914
916

2
0,18
196288,16
9372,79
1554122,40
1759783,53

Tvorba
PĜídČl ze zlepš.
HV
Jiné zdroje
3
4

ýerpání

159459,12

5
186338.68

745209,904668,12

220008
406346,68

Stav
k datu

ZmČna stavu
k datu

6
0,18
169408.60
9372,79
2079323,40
2258104,97

7(=6-2)
-26879,56
525201,-498321,44

Fond odmČn
Fond odmČn nebyl þerpán ani tvoĜen.
Fond kulturních a sociálních potĜeb
Fond byl tvoĜen jednotným pĜídČlem 2% ze skuteþnČ vyplacených mezd za rok 2010. ýerpání
fondu se Ĝídí smČrnicí vydanou domovem pro seniory (rekreace, dĤchodové pojištČní, pĤjþky,
závodní stravování apod./.
Rezervní fond
Fond nebyl þerpán ani tvoĜen.
Investiþní fond
Investiþní fond je tvoĜen z odpisĤ hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle
zĜizovatelem schváleného Odpisového plánu.
Investiþní akce byly v roce 2010 realizovány v souladu se schváleným Plánem poĜízení
investic.
V pĜípadČ investiþních zámČrĤ a realizace investic se Ĝídíme smČrnicí Jihoþeského kraje
SM/18/RK – Zásady pro zadávání veĜejných zakázek Jihoþeským krajem a jím zĜizovanými
pĜíspČvkovými organizacemi.
Investiþní akce
V prĤbČhu roku jsme realizovali jednu investiþní akci. Jednalo se o nákup elektrického
konvektomatu pro stravovací provoz, a to ve výši 220.008,- Kþ. Tato investice byla poĜízena
se souhlasem zĜizovatele ze schválené rezervy na havárie a jiné neoþekávané investiþní
výdaje uvedené v Plánu poĜízení investic na rok 2010 a to z vlastních zdrojĤ.

DoplĖková þinnost
DoplĖková þinnost v naší organizaci nebyla v uplynulém roce provozována.
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Celkové zhodnocení hospodaĜení
PĜíjmy v roce 2010
ǀ<ē
Dotace MPSV ýR v roce 2010
Dotace Jihoþeský kraj
Úhrada za stravu a ubytování od klientĤ
Úhrada za péþi (PnP)
PĜíjmy od zdravotních pojišĢoven
Ostatní pĜíjmy + fakultativní služby
Dotace ze SR þerpaná prostĜednictvím úĜadu práce
CELKEM:
Celkem výnosy:
Celkem náklady:

ϰ͘ϱϰϳ͘Ϭϱϱ͕ϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϮϮ͘ϵϭϴ͕ϬϬ
ϰ͘Ϯϵϵ͘Ϭϳϰ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϭϬ͘ϱϭϬ͕ϬϬ
ϭϳϯ͘ϱϭϭ͕ϬϬ
ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϰϵϮ͘Ϭϲϴ͕ϬϬ

15.492.067,65 Kþ
15.535.577,65 Kþ

HospodáĜský výsledek k 31.12.2010 þinil: - 43.510,- Kþ (daĖ z pĜíjmĤ).
Snažili jsme se o úsporný režim v naší organizaci a o vyrovnaný rozpoþet. V hodnoceném
roce se na pokojích klientĤ provádČly bČžné udržovací práce napĜ. výmČna poškozené
podlahové krytiny, barevná výmalba pokojĤ, stavební úprava centrální koupelny, dovybavení
zĜizovacími pĜedmČty na pokojích klientĤ ( skĜíĖky, poliþky, záclony, zástČny v koupelnČ,
sprchovací židle apod.). Dále byla obnovena výmČna spotĜebních pĜedmČtĤ.
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7. Kontroly v organizaci
Cílem vnitĜního kontrolního systému je dodržování právních pĜedpisĤ a v souladu s nimi
hospodaĜení s veĜejnými finanþními prostĜedky, zajišĢování hospodárného, efektivního a
úþelného výkonu þinností zabezpeþovaných vlastním zaĜízením, vyhodnocováním a
minimalizováním provozních, finanþních a pĜípadných dalších rizik vyplývajících z provozu
organizace. Organizací je zpracována vnitĜní smČrnice k finanþní kontrole dle zákona þ.
320/2001 Sb. Kontroly jsou zajišĢovány odpovČdnými vedoucími pracovníky v rozsahu svých
pravomocí, které jsou stanoveny v Organizaþním Ĝádu zaĜízení.
Výsledky z provedených kontrol jsou projednávány, v pĜípadČ, že se vyskytnou nedostatky,
jsou provádČna nápravná opatĜení, která napomohou odstranit zjištČné nedostatky.Veškerá
zjištČní se zachycují v písemných záznamech.
Záznamy o výsledcích kontrol jsou založeny u Ĝeditele organizace.
Kontrolní þinnost byla v roce 2010 zamČĜena:
VeĜejnoprávní kontrola:
Krajská hygienická stanice Jihoþeského kraje – kontrola zamČĜena na povinnosti stanovené v
§ 15 - § 18 zákona 258/2000 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a vyhlášky 195/2005 Sb. –
s výsledkem bez závad.
Dle metodiky MPSV ýR pro poskytování dotací ze státního rozpoþtu byl proveden odborný
AUDIT o ovČĜení Ĝádné úþetní závČrky sestavené k 31.12.2010 s výrokem bez výhrad.
Krajská hygienická stanice Jihoþeského kraje – kontrola v rámci státního zdrav.dozoru –
rizikové práce, zajištČní závodní preventivní péþe a nakládání s nebezpeþnými chemickými
látkami a pĜípravky – bez závad.
Okresní správa sociálního zabezpeþení – kontrola pojistného a plnČní úkolĤ v nemocenském
pojištČní a dĤchodovém pojištČní – s výsledkem opatĜení k nápravČ vzhledem k výsledkĤm
kontroly se neukládá.
Hasiþský záchranný sbor Jihoþeského kraje – komplexní požární kontrola – závady zjištČné
kontrolou byly ve stanoveném termínu odstranČny.
Finanþní úĜad ý.BudČjovice – kontrola skuteþností rozhodných pro pĜípadné stanovení
povinnosti odvodu za porušení rozpoþtové káznČ dle § 44 zákona þ. 218/2000 Sb., o
rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ u prostĜedkĤ ze státního rozpoþtu, poskytnutých MPSV ýR v roce 2008 – bez závad.
Finanþní úĜad Trhové Sviny – provČĜení sražených záloh na daĖ z pĜíjmĤ fyzických osob ze
závislé þinnosti a z funkþních požitkĤ a danČ vybírané srážkou podle zvláštní sazby danČ za
zdaĖovací období roku 2007, 2008, 2009 – s výsledkem bez závad.
Organizaci nebyla veĜejnoprávní kontrolou bČhem roku 2010 udČlena žádná sankce.
VnitĜní kontrola:
Kontrola dodržování „Správné výrobní a hygienické praxe“ v rámci systémĤ HACCP za
úþasti externího konzultanta, kontrola pokladní knihy, namátková kontrola skladu potravin –
zásoby na skladČ + porovnání se skladovými kartami, kontrola knihy faktur, vyplacených
faktur a hromadných pĜíkazĤ, dodržování pracovní doby, zdrav.úsek – noþní služby
ošetĜujícího personálu, práce s klienty, ošetĜovatelská dokumentace, její pravidla a pracovní
postupy dle stanovených ošetĜ.standardĤ, na základČ požadavku DpS laboratorní ovČĜení
vzorku pitné vody – krácený a úplný rozbor dle vyhl. þ.252/2004 Sb., laboratorní ovČĜení
mikrobiologické nezávadnosti vzorku studeného a teplého pokrmu Zdravotním ústavem ý.B.
- výsledky zcela vyhovovaly hygienickým požadavkĤm, provČrky BOZP za úþasti
bezpeþnostního technika, revize hasicích pĜístrojĤ a hydrantĤ, v prosinci probČhla v celém
zaĜízení revize elektroinstalace a revize hromosvodĤ,
K 31.12. 2010 byla provedena Ĝádná inventarizace majetku a závazkĤ vedených v úþetnictví
organizace.
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Každý mČsíc jsou Ĝeditelkou organizace kontrolovány depozita klientĤ, autoprovoz, vratky za
odhlášenou stravu, výplatní seznam klientĤ – úhrady a kapesné, stravné, dodržování pracovní
doby apod.
ZjištČné drobné nedostatky byly odstranČny v prĤbČhu kontroly. Závažné nedostatky pĜi
provedených kontrolách zjištČny nebyly.
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8.Volnoþasové aktivity
Volnoþasové aktivity našim klientĤm umožĖují smysluplné vyplnČní volného þasu. Cílem
tČchto aktivit je zvýšení kvality života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevČdomí, zmírnČní
stresu, zlepšení nebo udržení dovedností a schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální.
Naši klienti si mohou dle svého zdravotního stavu vybrat ze skupinových nebo individuálních
þinností.
Každé pondČlí a stĜedu provádí volnoþasové aktivity zdravotnický personál. Jedná se o
skupinovou terapii, pĜi které s klienty besedují na téma – zvyky a tradice, moje vesnice-mČsto,
kde jsi se narodila, moje zamČstnání, nebo o individuální terapii, pĜi které prohlíží fotografie,
pohlednice, pĜedþítají þasopisy, knihy.
Každý mČsíc je poĜádána spoleþenská akce pro všechny klienty (koncerty, besídky, Májka,
velikonoþní a vánoþní nadílka……)
Dále se klienti mohou zapojit do rĤzných þinností, které provádíme prĤbČžnČ celý rok – patĜí
jsem ruþní práce (výroba výzdoby, pĜípravy májové veselice, barvení vajíþek), muzikoterapie
(písniþky z klobouku, zpívání za doprovodu flétny, kytary, písnČ na pĜání), promítání filmĤ na
pĜání, prezentace fotografií , trénování pamČti, hraní spoleþenských her (bingo, þlovČþe
nezlob se), procviþování jemné motoriky (navlékání korálkĤ, trhání a lepení papíru,
malování). Klienti se mohou zúþastnit bohoslužby, která se koná v našem DomovČ 1x za dva
týdny.
V letních mČsících a za pĜíznivého poþasí mohou klienti využít k odpoþinku zahradní altán,
posezení pod pergolou, kde si mohou popovídat s ostatními klienty nebo se zapojit do
volnoþasových aktivit (þtení knih, ruþní práce, apod.). Dále mohou buć sami nebo za
doprovodu personálu chodit na procházky po malebném okolí Domova.

Klienti pĜi volnoþasových aktivitách

Nadále pokraþuje dlouhodobá spolupráce s:
- Agenturou Iva z ýeských BudČjovic – hudební vystoupení.
- Klášter Nové Hrady – mikulášská besídka, pravidelné bohoslužby.
- Vincentské sdružení Horní Stropnice – zpívání.
- ZŠ Nové Hrady – besídky, divadelní pĜedstavení, koncerty.
- Školní družina pĜi ZŠ Nové Hrady – dČtský masopust.
- Obþanské sdružení Hafík – canisterapie.
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Spoleþenské akce v roce 2010

DČtský masopust

Velikonoce a velikonoþní koncert

StavČní májky

Koncert a besídka ke Dni matek
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Koncert k 107. výroþí narození p. Rouhové RĤženy

Den otevĜených dveĜí 6.10.2010

Canisterapie
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Mikulášská nadílka a Vánoþní koncert

Silvestrovský turnaj v bingu a kuželkách

Všechny fotografie uvedené ve Výroþní zprávČ byly použity se souhlasem klientĤ.
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9. ZávČr
ZávČrem lze konstatovat, že v roce 2010 bylo v DomovČ pro seniory dosaženo dobrých
pracovních výsledkĤ.
DĤslednČ bylo dbáno na to, aby všechny závazné ukazatele rozpoþtu a limity byly ĜádnČ
dodržovány.
Ráda bych na závČr výroþní zprávy ještČ jednou podČkovala všem zamČstnancĤm domova,
kteĜí svou svČdomitou, odbornou a pĜedevším nelehkou prací dokázali zachovat vysokou
kvalitu a úroveĖ poskytovaných služeb, za dobĜe odvedenou práci a obČtavost, nČkdy i nad
rámec svých pracovních povinností, zejména z hlediska zajišĢování volnoþasových aktivit pro
naše klienty a též i zajištČní plynulého provozu. Dále dČkuji rodinným pĜíslušníkĤm,
zĜizovateli, dodavatelĤm, sponzorĤm a pĜíznivcĤm našeho domova za veškerou podporu,
kterou nám v uplynulém roce poskytli a spolupracovali s námi na dalším zkvalitĖování
sociálních služeb. Nelze též opomenout i externí pracovníky, kteĜí podpoĜili naši þinnost
v uplynulém roce.
I nadále je naším cílem:
V rámci zkvalitnČní poskytovaných služeb pokraþovat v dalším vzdČlávání pracovníkĤ. Pokud
bude i nadále v organizaci pracovat tým zamČstnancĤ, který dČlá svou práci kvalifikovanČ,
projeví se to i na našich klientech, kteĜí budou žít tak, aby jim byla zachována jejich práva a
lidská dĤstojnost.
Vážíme si uznání od rodinných pĜíslušníkĤ, kteĜí svým podČkováním dokázali ocenit
naši práci.

Souhrnnou zprávu o þinnosti organizace vypracovala Eva Valhová – Ĝeditelka, ve spolupráci
se sociální pracovnicí Bc. Marií Strachotovou , ekonomkou p. Magdou Johnovou a vrchní
sestrou Mgr.Jarmilou Kubalákovou.
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10. Výroþní zpráva dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu
k informacím
Výroþní zpráva dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím
za rok 2010
Poskytování informací dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím:
1. Poþet podaných žádostí o informace a poþet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
0/0
2. Poþet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
3. Opis podstatných þástí každého rozsudku soudu ve vČci pĜezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a pĜehled
všech výdajĤ, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními Ĝízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to vþetnČ nákladĤ na své vlastní
zamČstnance a nákladĤ na právní zastoupení:
nejsou
4. Výþet poskytnutých výhradních licencí, vþetnČ odĤvodnČní nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
nejsou
5. Poþet stížností podaných na postup pĜi vyĜizování žádosti o informace, dĤvody jejich
podání a struþný popis zpĤsobu jejich vyĜízení:
0
6. Další informace vztahující se k uplatĖování tohoto zákona:
nejsou
V þíselném vyjádĜení nejsou zahrnuty informace, které svým charakterem nenaplĖují definici
podle zákona þ. 106/1999 Sb., mezi které patĜí:
• dotazy novináĜĤ, které jsou Ĝešeny v návaznosti na aktuální tématiku,
• informace telefonicky vyĜizované jednotlivými pracovníky organizace,
• poskytování informaþních materiálĤ o organizaci.

v Horní Stropnici dne 20.6.2011
Eva Valhová
Ĝeditelka Domova pro seniory Horní Stropnice
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11. PĜílohy:
PĜíloha þ. 1: ýerpání finanþního plánu
Domov pro seniory Horní Stropnice, 373 35 Horní Stropnice þp.54
ýerpání finanþního plánu za rok 2010
v .Kþ
ěádek Ukazatel
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ϳϰϱ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϳϰϱ͘ϮϬϵ͕Ͳ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϲ

ĂŸǌƉƎşũŵƽ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϵ

KƐƚĂƚŶşŶĄŬůĂĚǇ
ϭϳ
ϭϴ

sǉŶŽƐǇ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϰ͘ϲϮϳ͘ϬϬϬ

ϰϯ͘ϱϭϬ

ϭϳϴ͘ϰϰϵ͕Ͳ

ϱϬϵ͕ϵ

ϭϱ͘ϰϵϮ͘Ϭϲϴ͕Ͳ

ϭϬϱ͕ϵ

ϭϰϲ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϵ

dƌǎďǇǌĂǀůĂƐƚŶşǀǉƌŽďŬǇ

ϭϱϯ͘ϰϭϭ͕Ͳ

ϭϬϱ͕Ϭ

ϮϬ

dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞƐůƵǎĞď

ϳ͘ϰϭϭ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϴ͘ϲϯϴ͘ϭϱϮ͕Ͳ

ϭϭϲ͕ϲ

ϮϬĂͿ

ŽƚĂĐĞǌĞ^ZŽĚDW^sнjW

ϰ͘ϲϱϰ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϰ͘ϱϴϲ͘Ϭϱϱ͕Ͳ

ϵϴ͕ϱ

ϮϬďͿ

KēĞŬĄǀĂŶĠƉƎşũŵǇŽĚW

ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭ͘ϱϭϬ͘ϱϭϬ͕Ͳ

ϴϯ͕ϵ

Ϯϭ

jƌŽŬǇ

ϭ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϲϴϲ͕Ͳ

ϲϴ͕ϲ

ϮϮ

:ŝŶĠŽƐƚĂƚŶşǀǉŶŽƐǇ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϯ͘Ϯϱϰ͕Ͳ

Ϯϭ͕ϳ

Ϯϯ

dƌǎďǇǌĚůŽƵŚŽĚŽďĠŚŽŵĂũĞƚŬƵ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϯϰ

dƌǎďǇǌƉƌŽĚĞũĞŵĂƚĞƌŝĄůƵ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϯϱ

KƐƚĂƚŶşǀǉŶŽƐǇʹƉŽƵǎŝƚşĨŽŶĚƽ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϭϬϬ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ͳϰϯ͘ϱϭϬ͕Ͳ

Ϭ͕Ϭ

Ϯϲ

WƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƉƌŽǀŽǌ

Ϯϳ

,ŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉǀǉƐůĞĚĞŬƉŽǌĚĂŶĢŶş

Ϯϴ

ŽƉůŸŬŽǀĠƷĚĂũĞ͗

Ϯϵ

ŽƚĂĐĞŶĂŝŶǀĞƐƚŝĐĞ

ϯϬ
ϯϭ







Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

WŽƵǎŝƚşŝŶǀĞƐƚŝēŶşŚŽĨŽŶĚƵ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ

ϮϮϬ͘ϬϬϴ

ϰϰ͕Ϭ

WŽƵǎŝƚşƌĞǌĞƌǀŶşŚŽĨŽŶĚƵ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

WŽƵǎŝƚşĨŽŶĚƵŽĚŵĢŶ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ


ϯϯ

WƌƽŵĢƌŶǉĞǀ͘ƉŽēĞƚǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ

ϯϮ͕ϱ

ϯϮ͕ϱ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϯϰ

WƌƽŵĢƌŶǉŵĢƐşēŶşƉůĂƚǀ<ē

ϭϵ͘ϱϲϳ͕Ͳ

ϮϬ͘ϯϯϵ͕Ͳ

ϭϬϯ͕ϵ

ϯϮ
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