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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
Vážení přátelé,
v této výroční zprávě Vám předkládáme činnost Městského ústavu sociálních
služeb města Plzně, příspěvková organizace, za rok 2005.

Žádná čísla, tabulky a ani grafy nemohou zcela přesně postihnout celoroční činnost
této organizace. Dovolte mi, prosím, na tomto místě zhodnotit činnost této organizace
v roce 2005 z pohledu ředitele organizace.
Rok 2005 se v každém případě zařadí mezi velmi úspěšné roky v životě naší organizace
a to jak z hledisek ekonomických, tak z hledisek rozšiřování poskytovaných služeb
pro klienty, stejně jako z hledisek měřících spokojenost klientů využívajících námi poskytované
služby.
Během celého uplynulého roku nebyly zaznamenány žádné stížnosti týkající se námi
poskytovaných služeb.
To je vizitka dobré práce každého ze zaměstnanců organizace, kteří během uplynulých dvou
let pochopili, že námi poskytované služby musí plně uspokojovat přání našich klientů a snaží
se ve své každodenní práci našim klientům vyjít všemožně vstříc.
Lze konstatovat, že motto uvedené v naší loňské výroční zprávě: „Jsme v práci pro klienty
a ne klient pro nás“, je uplatňováno v každodenní náročné péči o našeho klienta.
Za tento přístup patří každému z našich zaměstnanců mé osobní veliké poděkování.
Zaměstnanci jsou zdravým ekonomickým faktorem organizace. Během uplynulých dvou let
pochopili, že podstatné snižování počtu zaměstnanců sice vyžaduje vyšší pracovní nasazení,
vyšší zodpovědnost za vykonanou práci, ale vše uvedené je kompenzováno růstem mezd
diferencovaným podle množství a kvality vykonávané práce.
Pozitivně k těmto trendům přistupuje i Základní organizace Odborového svazu pracovníků
ve zdravotnictví a sociálních službách, která s vedením organizace udržuje oboustranně
stabilně korektní vztahy.
Všichni zaměstnanci organizace musí ve své každodenní práci dodržovat zákonné předpisy
a nařízení. O tom, že naše organizace nemá s dodržováním platných předpisů a nařízení
problémy, svědčí i výsledky provedených kontrol externích organizací i jednotlivých složek
Magistrátu města Plzně.
Veškeré provedené kontroly, zejména pak Kontrola hospodaření organizace ve vybraných
oblastech za období 1 – 9 / 2005 a inventarizace roku 2004 a Kontrola výběrových řízení
za období od 1.1.2004 do 31.7.2005, proběhly bez závad.
Organizaci nebyla během roku 2005 udělena žádná sankce za nedodržení povinností
jí uložených.
Během uplynulého roku došlo k dokončení reorganizace celé organizace. Celkem byl snížen
stav zaměstnanců o 40 při současném zvýšení množství a zachování kvality poskytovaných
služeb.
Jednotlivým úsekům, oddělením i pracovním skupinám byly stanoveny cíle, pravomoci,
zodpovědnosti a ekonomické ukazatele, které jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány
a slouží jako podklad pro každodenní řízení organizace.
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE
V roce 2005 se podařilo opětovně zvýšit množství poskytovaných služeb, a to zejména
v oblasti terénních služeb, kde organizace není při poskytování limitována počtem
ubytovacích kapacit jednotlivých zařízení.
Kvalita poskytovaných služeb na ubytovacích zařízeních byla v loňském roce pozitivně
ovlivněna rozvojem jednotlivých terapeutických služeb pro klienty, a to jak na domovech
důchodců a ústavech sociální péče, tak také na domovech penzionech pro důchodce.
Jednotlivé terapie jsou klienty pozitivně přijímány, dle vysoké návštěvnosti a pozitivní reakce
klientů přispívají ke zkvalitnění jejich každodenního života.
Realizované akce pro zlepšení života klientů, ekonomické výsledky, popis činností a řízení
celé organizace jsou uvedeny v následujícím textu této výroční zprávy.
Dovolte mi přesto zmínit velmi pozitivní výsledek roku 2005, za který považuji zvýšení majetku
organizace, to je majetku Města Plzeň, o více než 12,5 milionu korun při současném dodržení
schváleného rozpočtu organizace, a to jak v provozních, tak ve mzdových prostředcích.
To je výsledkem dobré každodenní práce všech zaměstnanců organizace, stejně jako velmi
dobré spolupráce s orgány Magistrátu města Plzně, zejména s Odborem sociálních věcí
a zdravotnictví, i dalších institucí, které s naší organizací v uplynulém roce spolupracovaly.
Na základě výše uvedených skutečností jsem toho názoru, že organizace má vytvořeny
všechny předpoklady pro svou úspěšnou činnost i v následujícím období, které v žádném
případě nebude obdobím lehkým.
Od ledna příštího roku začne platit nový zákon o sociálních službách, na základě kterého
dojde ke zcela novému přístupu k poskytování a financování sociálních služeb.
Každého ze zaměstnanců organizace čeká velmi náročné období letošního roku, období
přípravy na změny vyvolané novelou zákona o sociálních službách při současném zachování
a rozšiřování množství a kvality poskytovaných služeb.
Jsem přesvědčen, že společnou činností zvládneme i tyto náročné úkoly, které jsou před
nás postaveny.

V Plzni, dne 28. března 2006

Ing. Vladimír Chuchler, ředitel MÚSS Plzeň
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VRCHOLOVÉ VEDENÍ ORGANIZACE

Ing. Vladimír CHUCHLER
ředitel organizace

Ing. Čestmír ŠEBESTA
vedoucí úseku
Domovy důchodců
a Ústavy sociální péče
zástupce statutárního orgánu

Ing. Jaroslav PLAS
vedoucí
ekonomického oddělení

Jitka TROUSILOVÁ
personalistka
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VRCHOLOVÉ VEDENÍ ORGANIZACE

Tomáš BÓRIK
vedoucí oddělení
Správa majetku

Jaroslava ŠEFLEROVÁ
Vnitřní kontrola

Jaroslava KAISEROVÁ
vedoucí úseku
Pečovatelská
a ošetřovatelská služba

PhDr. Miloslav MIŇHA
vedoucí oddělení
Poradny pro rodinu,
manželství
a mezilidské vztahy

Mgr. Věra KOTRBATÁ
vedoucí úseku
Péče o děti

7

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace (MÚSS Plzeň), se sídlem
Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345, je organizací zřízenou Statutárním městem
Plzeň za účelem poskytování sociálních služeb v Plzni a blízkém okolí.
V posledních pěti letech vyvíjí organizace svoji činnost v nezměněném a ve velmi širokém
rozsahu v těchto plzeňských provozovnách:
Denní stacionář pro předškolní děti s respiračními onemocněními
(Spojovací 5)
Zařízení pro péči o děti od 1 do 3 let věku
(Puškinova 5, Na Celchu 33)
ÚSP pro mentálně postiženou mládež v denním provozu „Jitřenka”
(Zábělská 43)
ÚSP pro mentálně postiženou mládež v týdenním a ročním provozu „Nováček”
(Rabštejnská 29)
ÚSP pro dospělé tělesně postižené občany s více vadami
(Klatovská 145, Kotíkovská 15, Západní 7)
Domovy důchodců
(Kotíkovská 15, Západní 7)
Domovy penziony pro důchodce
(Partyzánská 53, U Jam 23, Krajní 5, Prostřední 48)
Pečovatelská a ošetřovatelská služba - okrsky
(č. 1 v Kaznějovské 51, č. 2 v Suvorovově 34, č. 3 v Klatovské 90 a č. 4 v Partyzánské 53)
Domácí péče
(Klatovská 90)
Vyvařovna jídel pro důchodce
(Macháčkova 47)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Klatovská 90)
Azylový dům
(Zábělská 43)
V rámci rozšíření služeb jsou občanům v hospodářské činnosti volně poskytovány
služby maséra a pedikérky. Pro další městskou příspěvkovou organizaci je zpracovávána
mzdová a personální agenda. Nevyužívané nebytové prostory jsou pronajímány.
V omezeném množství jsou prodávány cizím strávníkům obědy.

ROZPOČET ORGANIZACE

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů hospodaří organizace
podle schváleného rozpočtu. Nedílnou součástí neinvestičního příspěvku na provoz
od zřizovatele (Statutární město Plzeň), schváleného ZMP usnesením č. 764 ze dne 9.12.2004
ve výši 97 735 tis. Kč, byl dle platných předpisů i příspěvek ze státního rozpočtu na obyvatele
umístěné v ústavech sociální péče (ÚSP) a domovech důchodců (DD).
V roce 2005 poskytl zřizovatel z rozpočtu města Plzně též investiční příspěvek ve výši
2 210 tis. Kč na stavební úpravy prostor poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
v objektu Klatovská 90 a na rekonstrukci osobních výtahů v budově ÚSP a DD Kotíkovská
15 za účelem zajištění zákonných požadavků na bezpečnost klientů a na vlastní požární
bezpečnost výtahů při provozu.
Z důvodu posílení zdrojů pro mzdy na krytí dopadu zvýšených mzdových nákladů podle
nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců byl uvedený celkový
neinvestiční příspěvek v průběhu roku zvýšen o 700 tis. Kč.
Městský obvod č.3 Plzeň z výtěžku provozovaných výherních hracích automatů předal MÚSS
Plzeň účelovou investiční dotaci na nákup dezinfikátoru podložních mís pro klienty zařízení
ÚSP Klatovská 145 ve výši 160 tis. Kč.
Roční rozpočet organizace je sestavován jako vyrovnaný. Je dále průběžně rozpracováván
až na jednotlivá nákladová střediska. Kladný hospodářský výsledek vzniklý v hospodářské
činnosti byl využit ve prospěch hlavní činnosti MÚSS Plzeň.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005
Funkci ředitele MÚSS Plzeň vykonával v roce 2005 pan Ing. Vladimír Chuchler.
V roce 2005 byly dokončeny hlavní organizační změny v návaznosti na externí agenturou
provedený personální audit. Ty se významně pozitivně promítly do celé organizace. Celkově
se zefektivnila práce všech úrovní řízení. Snížil se počet zaměstnávaných pracovníků
organizace, a to i při neustále se rozšiřujících službách. Toto umožnilo i požadovaný nárůst
průměrného platu, aniž by byl požadavek na vyšší příspěvek od zřizovatele.
Realizované personální změny se dotkly zejména pracovišť, kde nebylo efektivní využití
zaměstnanců, nebo kde jednotliví pracovníci nesplňovali požadované kvalifikační
předpoklady. Vliv měly i některé legislativní úpravy zákonů týkající se mzdové politiky.
Na všech organizačních úrovních se snížil počet řídících článků. Postupně bylo v letech
2004 a 2005 vytvořeno pět organizačních celků - úseků, které řídí tito vedoucí úseků:
„Ústavy sociální péče a domovy důchodců” (vedoucí Ing. Čestmír Šebesta), „Pečovatelská
a ošetřovatelská péče” (vedoucí Jaroslava Kaiserová), „Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy” (vedoucí PhDr. Miloslav Miňha) a úsek „Zařízení pro děti a mládež”
(vedoucí Mgr. Věra Kotrbatá).
Vedoucího ekonomického oddělení vykonává Ing. Jaroslav Plas, vedoucí personálního
oddělení paní Jitka Trousilová, vedoucího správy majetku pan Tomáš Bórik a vedoucí vnitřní
kontroly paní Jaroslava Šeflerová.
Prvořadým kritériem pro hodnocení práce všech zaměstnanců v roce 2005 byla spokojenost
našich zákazníků, tj. klientů využívajících služby poskytované MÚSS Plzeň, a kvalita veškeré
vykonávané práce.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Již v roce 2004 se zavedlo v celé organizaci vnitropodnikové účetnictví. V současné době
je takto sledováno, rozpočtováno a finančně řízeno 32 nákladových středisek. Tím se výrazně
zprůhlednily jednotlivé nákladové a výnosové toky uvnitř firmy. Podařilo se významně snížit
nákladovost celé řady činností, odkrýt rezervy a vytvořit další potřebné zdroje na financování
nutných oprav, údržby a nových investic.
Přestože byly některé rozpočtované nákladové kapitoly překročeny, nárůst doprovázel vyšší
růst výnosů z vlastní činnosti. Dobrému hospodaření zejména napomohlo účelné využívání
svěřeného majetku. Tím se například v hospodářské činnosti vytvořily potřebné zdroje
k financování hlavní činnosti. Celkově organizace za hlavní a hospodářskou činnost dosáhla
kladného výsledku hospodaření ve výši 87 tis. Kč.
Pozitivní trend směrem k úsporám vykazuje spotřeba veškerých energií, přestože meziročně
neustále rostou ceny jednotlivých médií. Na snížení měrné spotřeby mělo vliv zejména
důsledné plnění závěrů energetického auditu. Například většina objektů již má instalovány
termostatické hlavice na topných tělesech, postupně se v budovách vyměňují stará okna
za moderní plastová s nízkým průnikem tepla, vedoucími jednotlivých úseků je trvale
sledováno dodržování energetických úsporných opatření na svých pracovištích apod.
V roce 2005 se podařilo zvýšit oblast vlastních příjmů především dodržováním vysoké
obložnosti v jednotlivých zařízeních a neustálým rozšiřováním poskytovaných služeb.
Na zvýšení příjmů se velkou měrou podílel i úsek pečovatelské služby a domácí zdravotní
péče (HOME CARE), kde nejen roste počet klientů a tím i zpoplatněných služeb, ale také
počet prodaných obědů v rámci rozvážkové služby.
Jsou však i negativní vlivy působící na hospodaření. Vyšší sazby DPH u vybraných činností
od května 2004 neustále zatěžují hlavně náklady za služby. Nejvýznamněji působí vysoké
výdaje spojené s likvidací odpadů, kde je faktor umocňován neustálým stárnutím populace
klientů v DD a ÚSP pro dospělé.
Problémem zůstává malé vytížení obou zařízení pro péči o děti od 1 do 3 let věku. Zde často
obložnost nedosahuje ani poloviny stanovené kapacity. Bylo by potřebné zvýšit obložnost
i v ÚSP pro mentálně postižené děti v Rabštejnské ulici. I tady je cca čtvrtina kapacity
neobsazená klienty.
Obložnost u ostatních ÚSP a DD je dosahována přes 90% díky velmi dobré spolupráci
s pracovníky OSVZ MMP, kteří vydávají rozhodnutí o umístění občanů do zařízení.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005
MÚSS Plzeň hospodaří s majetkem, který mu byl svěřen podle zřizovací listiny. Hlavním
úkolem MÚSS Plzeň je v tomto případě co nejlépe udržovat svěřený majetek, zajišťovat
opravy a údržbu stávajícího majetku a v rámci rozpočtu vytvářet co nejefektivnější podmínky
pro další investiční rozvoj.
Rok 2005 lze z tohoto pohledu hodnotit velice pozitivně. Dobrým hospodařením
s rozpočtovými prostředky v průběhu roku, ale i roku předchozího, a s využitím fondu
rozvoje majetku organizace se podařilo vytvořit zdroje pro větší investování do obnovy
dlouhodobého majetku. Jen za rok 2005 byl objem tohoto majetku zvýšen o cca 12,7 mil. Kč.
Současně byly účelně vynakládány nemalé finanční prostředky na opravy a údržbu svěřených
objektů.
Mezi významnější investice a rozsáhlejší opravy by bylo možno v roce 2005 zařadit
(dle jednotlivých zařízení):
ÚSP Klatovská (Bory): čistič podložních mís, dorozumívací zařízení sestra-klient, polohovací
lůžka pro ÚSP, oprava střechy objektu
ÚSP a DD Kotíkovská (Lochotín): stolní kutr do kuchyně, plynový kotel do kuchyně,
dorozumívací zařízení sestra-klient, gastro drtič odpadů, čistící a úklidové stroje, nábytek
do pokojů klientů DD, polohovací lůžka pro ÚSP, podlahové krytiny na chodbách, obklady
sanitárního zařízení; v závěru roku 2005 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce výtahů v objektu
za účelem zajištění požadavků hygienických a požární bezpečnosti klientů (očekávaný výdaj
cca 6 mil. Kč)
ÚSP a DD Západní (Bolevec): sedací vana HERA, dorozumívací zařízení sestra-klient,
zvedák pro klienty, myčka nádobí, polohovací lůžka pro ÚSP
ÚSP Rabštejnská: tlaková pánev do kuchyně, oprava podlahy a vstupní chodby
Pečovatelská služba a ošetřovatelské péče, vyvařovna pro důchodce a domovy
penziony pro důchodce: myčky nádobí, gastro drtič odpadů pro vyvařovnu, vstupní rampa
v DPD Nová Hospoda, muzikoterapie a terapie pracovních činností DPD U jam
Budova ředitelství a poradny pro manželství a rodinu (objekt Klatovská 90):
rekonstrukce budovy ředitelství a prostor poradny, vč. elektronického zabezpečení objektu,
rekonstrukce střešní krytiny.
Jak již bylo uvedeno, velmi důležité byly investice vycházející z provedeného energetického
auditu a které byly cílené na snížení energetické náročnosti jednotlivých objektů a tím
i na ochranu životního prostředí. Možno jmenovat zejména výměnu termostatických ventilů
v DPD Nová Hospoda a v ÚSP a DD Západní, výměnu oken v ÚSP Klatovská a ÚSP Rabštejnská
za bezmála 2 mil. Kč.
Pokračovalo se v obnově vozového parku organizace u středisek dopravy a služeb a domácí
péče. Proběhla rozsáhlá výměna zastaralé výpočetní techniky a software. Stranou nezůstala
ani technika na údržbu veřejné zeleně a ploch jednotlivých zařízení. Zakoupilo se několik
ručních sekaček a zahradní traktůrek, který pomocí rozsáhlého příslušenství může být
například využit počínaje úklidem sněhu, přes sekání trávy v létě, až po odvoz odpadů
na podzim.
Vedoucím jednotlivých zařízení se podařilo získat sponzorské finanční a věcné dary
za bezmála 255 tis. Kč. I toto významně přispělo k rozvoji MÚSS Plzeň.
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ORGANIZACE

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005
Pro klienty všech věkových kategorií jsou neustále rozšiřovány služby terapeutů, kteří ať již
nabídkou různých pracovních aktivit, muzikoterapie či kulturních činností pomáhají vrátit
klienty do normálního života.
Pro obyvatele DD a ÚSP pro dospělé jsou organizovány návštěvy kulturních akcí, divadelních
představení (i mimo Plzeň), výstav aj. Senioři se účastní přehlídek zájmové činnosti
a regionálních výstav se svými ručními pracemi. Tradicí se staly v DD a ÚSP pro dospělé
i zahradní slavnosti spojené s hudbou a celou řadou soutěží. Rozvíjí se i další aktivity,
např. zájmové taneční a hudební kroužky.
V průběhu roku se rozšířila terapeutická činnost též v domovech penzionech pro důchodce
U Jam, Partyzánská a na Nové Hospodě v ulici Krajní a Prostřední, na kterých byl tento
způsob zlepšení života obyvatel léta opomíjen. Veškeré nové aktivity byly od začátku všemi
bydlícími velmi kladně přijaty. Ve výčtu zavedených služeb pro obyvatele DPD lze jmenovat
kurzy angličtiny, kroužky tanců a zpívání, rukodělné práce, rehabilitační tělocvik, trénování
paměti a mnoho dalších.
Velmi aktivní je práce úseku zařízení pro děti a mládež, jehož nedílnou součástí jsou nejen
ústavy pro mentálně postižené děti, ale i respirační stacionář pro předškolní děti (DDRS)
a zařízení pro péči o děti od 1 do 3 let věku. Z tohoto pohledu je i jejich činnost velmi
různorodá.
Každoročně jsou konány letní a zimní ozdravné pobyty pro děti DDRS, „Dny plné her”,
uspořádané pro dětské klienty ke Dni dětí, „Vánoční besídky” pro rodiče klientů, několikrát
za rok se všechny děti účastní různých divadelních představení, pravidelně dochází
do plzeňské ZOO aj. V DDRS je celoročně zajištěn počítačový kroužek a plavání.
V zařízeních pro péči o děti od 1 do 3 let věku měly úspěch i „drakiády”, návštěvy dětí
v jízdárně s ukázkou drezúry koní, varietní vystoupení „Den plný kouzel”, sportovní
odpoledne, fotografování dětí a jiné. Celá řada dalších akcí je dělána ve spolupráci
s mateřskými školami. Není možno zapomenout ani na odbornou praxi studentek z Anglie
v zařízení Puškinova, zajišťovanou ve spolupráci s pedagogickou fakultou, dále na odbornou
praxi studentek ze sociálně právní školy.
Stranou nezůstávají ani oba ústavy pro děti v Rabštejnské a Zábělské ulici. Tradici mají
dětská sportovní odpoledne, dětské dny, vánoční besídky, maškarní karnevaly, zábavné dny
v přírodě, návštěvy ZOO a psího útulku v Plzni na Valše, dětské zájezdy, a to i mimo Plzeň,
návštěvy dětí v divadle, na různých výstavách, v cirkuse, exkurze v zahradnictví. Mimořádně
aktivní je účast dětí na přehlídkách tvořivosti lidí s postižením (v roce 2005 dokonce finále
v Praze) a na přehlídkách zájmové činnosti klientů (např. v KD Šeříková ul. v Plzni). Podle
potřeby se děti zúčastní rehabilitačních pobytů. Každoročně navštíví obě zařízení televize
NOVA a natáčí zde pro svůj pořad „Chceme žít s vámi”.
Ve výčtu všech aktivit MÚSS Plzeň nelze zapomenout ani na poradnu pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy. Ta patří mezi poradnami v ČR mezi nejlépe hodnocenou, zejména
pro odbornost pracovníků poradny, komplexnost poskytovaných služeb a vzhledem
k dosahovaným výsledkům v poradenství.
Poradna využívá celou řadu diagnostických, psychologických a sociálních metod a programů,
pomocí nichž napomáhají klientům vyřešit složité životní situace. Zajišťuje též vlastní průběh
náhradní rodinné péče, a to i pro klienty mimo Plzeň.
Nedílnou součástí pečovatelské a ošetřovatelské služby je denní rozvážka obědů
až do domovů jednotlivých klientů. Denně je takto dodáváno několik stovek jídel po celé
Plzni z vlastní vyvařovny pro důchodce.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005

SPOLUPRÁCE
S EXTERNÍMI SUBJEKTY

MÚSS Plzeň velmi úzce spolupracuje s celou řadou institucí a organizací. Lze jmenovat
například pravidelné porady ředitelů a ekonomů městských a okresních ústavů sociálních
služeb z Domažlic, Kdyně, Klatov, Sokolova a Tachova. Pravidelně se vyměňují zkušenosti
s vedoucími pracovníky ÚSP Zbůch a dalšími v rámci kraje a republiky.
Pokračuje spolupráce s externí personální poradenskou firmou, která podle potřeby
a požadavků zajišťovala profesní školení a řídící dokumentaci.
MÚSS Plzeň je odborným pracovištěm pro studenty ZČU v Plzni, kteří zde získávají praktické
zkušenosti.
MÚSS Plzeň umožňuje vykonávat praxi studentům i z dalších škol. Například ze středních
zdravotnických škol, sociálně právních škol v regionu aj.
Některá zařízení MÚSS Plzeň během roku navštívili významní představitelé města i státní
správy.

BUDOUCNOST ORGANIZACE

Před MÚSS Plzeň stojí v současnosti nelehký úkol. Od roku 2007 má začít platit nový zákon
o sociálních službách. Jedná se o zásadní „zlom“ do dosavadního způsobu provádění,
zejména však financování těchto služeb. Změní se též zcela způsob přijímání klientů
do jednotlivých zařízení a charakter smluvních vztahů organizace a klienta. V současné
době probíhá ještě jeho schvalování a mění se neustále jeho obsah. Z tohoto důvodu
by bylo předčasné vyvozovat v tomto směru jakékoliv závěry o budoucím vývoji způsobu
poskytování a financování služeb MÚSS Plzeň.
Velmi náročným úkolem bude i zavedení standardů jakosti, které jsou nezbytnou podmínkou
dalšího úspěšného fungování organizace a vyplývají ze zákona o sociálních službách.
I pro následující období je třeba udržet a ponechat si přednost MÚSS Plzeň, kterou je tradice
a komplexnost v poskytování sociální péče občanům.
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ROZVAHA
ZA ROK 2005
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
AKTIVA
Stálá aktiva (netto) - celkem
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek

PASIVA
240 341
0
240 341

Vlastní zdroje

251 103

majetkové fondy

240 341

finanční a peněžní fondy

10 675
87

výsledek hospodaření
Oběžná aktiva - celkem
zásoby
pohledávky
finanční majetek
přechodné účty aktivní
AKTIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ZA ROK 2005
(v tis. Kč)

892
2 531
29 970

Cizí zdroje

22 675

krátkodobé závazky

21 072

bankovní úvěry

0

přechodné účty pasivní

1 603

44
273 778

PASIVA CELKEM

273 778

Název položky

Hlavní
činnost

Spotřeba materiálu

21 549

2

Spotřeba energie

12 292

-10

Služby

17 027

27

Osobní náklady

98 362

202

Odpisy

7 660

0

Ostatní náklady

2 883

5

NÁKLADY CELKEM

159 773

226

Tržby z prodeje služeb

52 528

819

Aktivace

327

Úroky

144

Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2005
(v tis. Kč)

33 437

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodářská
činnost

4 532
301
98 435
159 267

819

-506

+593
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ČASOVÁ ŘADA VYBRANÝCH
NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
(v tis. Kč)

FINANČNÍ ČÁST
Ukazatel
Spotřeba pohonných hmot

2002

2003

2004

2005

636

521

555

582

632

13 208

14 060

14 528

12 972

13 515

Spotřeba ostatního materiálu

4 766

5 969

6 579

6 366

7 405

Spotřeba elektrické energie

2 765

2 955

2 893

3 206

2 985

Spotřeba plynu

205

217

147

181

179

Spotřeba potravin

Spotřeba tepla

7 090

7 746

7 650

7 855

7 492

Spotřeba vody

1 280

1 492

1 602

1 871

1 626

Opravy a udržování

4 718

3 095

5 962

8 342

8 203

Ostatní služby

3 912

3 949

4 178

8 371

8 850

Mzdové náklady

50 956

59 142

66 164

70 235

73 104

Zákonné sociální pojištění

17 701

20 540

23 020

24 488

25 460

Odpisy dlouhodobého majetku

6 540

7 391

7 378

7 462

7 660

Ostatní náklady

6 708

6 972

7 164

3 025

2 888

Náklady celkem

116 573

130 098

143 642

154 956

159 999

Příspěvek na provoz - MMP

68 411

80 906

92 533

99 786

98 435

Z toho dotace ze SR

24 342

25 845

31 841

33 505

34 652

Úhrady za služby od klientů

36 547

41 798

45 223

46 876

51 281

Tržby od zdravotních pojišťoven

2 513

2 949

3 295

4 079

5 066

Zúčtování fondů

6 416

2 830

245

2 867

4 532

Ostatní výnosy

2 686

2 446

3 194

2 738

772

116 573

130 929

144 490

156 346

160 086

0

831

848

1 390

87

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

ČASOVÁ ŘADA
PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH
PLATŮ A PŘEPOČTENÉHO
POČTU PRACOVNÍKŮ

2001

Ukazatel

2001

2002

2003

2004

2005

Průměrný měsíční plat

11 198

12 416

13 450

14 657

16 105

Přepočtený počet pracovníků

376,1

394,0

407,8

397,4

374,5
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OBLOŽNOST
PROVOZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ
V ROCE 2005

FINANČNÍ ČÁST
Zařízení

Průměrný denní
počet klientů

ÚSP Klatovská

68

98,07

ÚSP Kotíkovská

102

97,60

ÚSP Západní

23

98,92

176

97,66

DD Západní

37

98,51

DPD U Jam

124

77,70

59

90,86

DD Kotíkovská

DPD Partyzánská
DPD Nová Hospoda

VÝKONY NESTÁTNÍHO
ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ DOMÁCÍ PÉČE (DP)
A PEČOVATELSKÉ
A OŠETŘOVATELSKÉ
SLUŽBY (POS)
VÝKONY PORADNY
PRO RODINU
A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Procento obložnosti
zařízení

110

93,86

ÚSP Zábělská

24

94,36

ÚSP Rabštejnská

35

80,48

Zařízení pro děti od 1 do 3 let věku

25

89,20

Denní dětský respirační stacionář

25

100,18

Zařízení

2003

2004

2005

Domácí péče (počet klientů)

1 895

1 884

1 845

Pečovatelská služba (počet klientů)

1 577

1 652

1 719

200 797

207 985

256 665

2003

2004

2005

Počet řešených případů

1 384

1 377

1 270

Počet uskutečněných konzultací

6 704

4 759

3 816

Počet osob (klientů)

1 475

1 683

1 639

15

19

21

6

7

12

Počet obědů za rok

Náhradní rodinná péče (manželských párů)
Z toho mimo Plzeň
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NÁZEV SPOLEČNOSTI
SÍDLO SPOLEČNOSTI
DATUM ZAPSÁNÍ
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
DAŇOVÉ IDENT. ČÍSLO
PŘEDMĚT ČINNOSTI

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ADRESÁŘ
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
Klatovská 90, 301 00 Plzeň
24. září 2004
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580
000 75 345
CZ00075345
Výkon služeb sociální péče.
Provádění ústavní sociální péče o staré občany v domovech důchodců, ústavech sociální
péče pro dospělé, včetně penzionů pro důchodce.
Provozování ústavní sociální péče o mládež, péče o mentálně postižené děti.
Výkon pečovatelské služby občanům na území města Plzně, včetně provozních místností
v domovech s pečovatelskou službou a středisek osobní hygieny.
Poskytování ošetřovatelské služby.
Zabezpečování činnosti Rodinné poradny, včetně poradny pro náhradní péči.
Zabezpečování správy a provozu Vyvařovny jídel a rozvozu jídel pro příjemce pečovatelské
a ošetřovatelské služby.
Poskytování péče v denním zařízení dětem ve věku od 1 do 3 let.
Provozování stacionáře pro respirační onemocnění dětí.
Zabezpečení správy a provozu bytových jednotek určených pro řešení bytové krize občanů.
Doplňková činnost:

STATUTÁRNÍ ORGÁN
TELEFONNÍ
A FAXOVÉ SPOJENÍ

BANKOVNÍ SPOJENÍ

-

poskytování stravovacích služeb ostatním strávníkům s tím, že nebude dotčena
hlavní činnost (hostinská činnost)

-

poskytování rekondičních služeb (masérské služby, pedikúra)

-

pronájem nebytových prostor

-

zpracování mzdové a personální agendy pro příspěvkovou organizaci
Kojenecký ústav s Dětským domovem v Plzni (služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických
osob)

Ing. Vladimír Chuchler – ředitel organizace
Telefon: 378 037 600, 378 037 601
Fax:

377 423 064

E-mail:

chuchler@muss.plzen-city.cz

Komerční banka, a.s., č. účtu 34 133 – 311 / 0100

© MÚSS Plzeň, Ing. Vladimír Chuchler, Ing. Jaroslav Plas, 2006

