Domov Vraný
poskytovatel sociálních služeb
Zámek 1
273 73 Vraný

Roční zpráva za rok 2013

Hospodaření v příspěvkové organizaci Domov Vraný probíhá standardně dle
zpracovaného rozpočtu.
I.
Během roku 2013 byl pořizován nábytek do pokojů uživatelů (zdravotní lůžka,
zdravotní antidekubitní matrace pro lepší pohodlí a zdraví klientů), pro manipulaci s klienty
byl zakoupen elektrický zvedák a též byla prováděná oprava některých kusů nábytku.
II.
Dle finančních možností a na základě nutnosti obnovy je průběžně pořizován ostatní
majetek, např. počítače, office , kancelářský nábytek, různé vybavení do kuchyně (mixer).
III.
Pro klienty bylo zakoupeno nové ložní povlečení, invalidní vozík, pořízení nových
rychlovarných konvic na uvaření kávy v určené místnosti .V průběhu roku jsou v našem
zařízení pořádány různé akce pro klienty, například pálení čarodějnic spojených s opékáním
buřtů, různé výlety, např.velice oblíbená Matějská pouť. Klientům byla i v tomto roce
zařízena dovolená, byla pořádaná v našem zařízení mikulášská a vánoční besídka kde
vystupovali děti ze Základní školy ve Vraném.

Výsledky hospodaření za rok 2013:
Celkem náklady….. 14 724 098,79 Kč
Celkem výnosy……14 861 709,33 Kč
Výsledek hospodaření + 137 610,54 Kč

Výsledek hospodaření bude použit jako příděl z hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Mzdové náklady v roce 2013:
7 184 262,00 Kč (bez odvodů)
2 376 695,00 Kč (odvody na sociální a zdravotní pojištění)
Příspěvek na provoz:
771 000,00 Kč – vyčerpáno
Příspěvek z HUF :
500 000,00 Kč - vráceno
Dotace ze státního rozpočtu:
5 150 000,00 Kč

V průběhu roku 2013 byla prováděna kontrola na všech stupních řízení dle vnitřního kontrolního
systému v pravidelných intervalech.
Kontroluje se finanční účetnictví (náklady, výnosy, pohyby na účtech, sklady atd.), mzdová agenda
(měsíční sestavy,čerpání dovolené atd.), provozní a depozitní pokladna (kontrola dokladů, stavu
hotovosti).
Pravidelně se provádí kontrola majetku klientů (kapesné z důchodů, nákupy, VK atd.)
V roce 2013 byl proveden audit o způsobu účtování a použití přijaté dotace od MPSV ČR. Byl
provedenen firmou AUDIT LINK Černuc s výrokem auditora – bez výhrad.
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