Domov Vraný
poskytovatel sociálních služeb
Zámek 1
273 73 Vraný

Roční zpráva za rok 2014

Hospodaření v příspěvkové organizaci Domov Vraný probíhá standardně dle
zpracovaného rozpočtu.
I.
Během roku 2014 organizace nakoupila nové vozidlo na přepravu osob, byla
realizováno rozsáhlá úprava zámeckého parku a zrekonstruována část pobořené zdi uvozující
park.
II.
Dle finančních možností a na základě nutnosti obnovy byly zakoupeny do několika
klientských pokojů nové skříně a postele. Prostřednictvím elektronické aukce jsme
bezúplatně převedli do užívání jiných PO zbytný a nepotřebný majetek.
III.
V průběhu roku 2014 bylo v našem zařízení uspořádáno několik akcí pro klienty –
mikulášská, vánoční a velikonoční besídka, prohloubila se spolupráce s obcí a místní školou,
do našeho zařízení přejeli zazpívat klienti s PO Psáry, zúčastnili jsme se několika soutěží,
například Velvarský tolar a získali zde několik ocenění v oboru zpěv.
Rok 2014 byl bohatý i na výjezdy do zajímavých přírodních lokalit, klienti navštívili
několik hradů a zámků. Jedna skupina klientů pobývala v Itálii a jiná zase v rekreační oblasti
Železnice v Českém ráji.
Do zámku nám přijel zazpívat operní mistr pan Mačuha.
IV.
Výsledky hospodaření za rok 2014:
Celkem náklady

15 382 170,16 Kč

Celkem výnosy

15 388 917,58 Kč

Výsledek hospodaření

+ 6 747,42 Kč

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

Mzdové náklady v roce 2014
7 767 102,00 Kč (bez odvodů)
2 573 313,00 Kč (odvody na sociální a zdravotní pojištění)
Příspěvek na provoz:
261 000,00 Kč – vyčerpáno

Dotace ze státního rozpočtu:
5 702 400,00 Kč

V průběhu roku 2014 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 2014 byl proveden audit o způsobu účtování a použití přijaté dotace od MPSV ČR. Byl
proveden audit společností bk AUDIT Praha s výrokem auditora – bez výhrad.
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