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I.   

Základní informace o spole čnosti 

 
Obecně prospěšná společnost Zdislava Veselí poskytuje sociální služby obyvatelům 

Veselí nad Moravou, Strážnice, Velké nad Veličkou a přilehlých obcí převážně v jejich 
vlastním sociálním prostředí.  

Byla založena v roce 2005 fyzickými osobami a v oblasti poskytování sociálních 
služeb  je nástupnickou organizací Domácí péče Zdislava, která v uvedené oblasti 
poskytovala tyto  služby již od roku 1994. 

 
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 
Zdislava Veselí, o.p.s. je organizace, která prostřednictvím svých služeb pomáhá 

seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svých domovech i v nepříznivé 
sociální situaci a podporuje tak uživatele svých služeb v zachování jejich vazeb na jejich 
přirozené prostředí, jejich blízké a přátele. 

 
CÍLE SPOLEČNOSTI 
 

1. poskytovat specifické typy sociálních služeb, především služby sociální péče, dle 
potřeb cílových skupin v místě působení: 

• pečovatelská služba,  
• denní stacionář, 
• osobní asistence. 

2. zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb: 
• zavádění standardů kvality a metodiky práce, 
• zvyšování povědomí o principech komunitní sociální práce,  
• vzdělávání pracovníků, rozvoj lidských zdrojů v organizaci. 

3. podílet se na komunitním plánování: 
• partnerství s obcí, 
• partnerství se subjekty působícími v regionu, 
• motivace občanů k zapojení do dění místní komunity. 

4. vytvářet další programy dle poptávky místní komunity. 
 

 
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

 
V průběhu hodnoceného období nedošlo ve vnitřní organizaci společnosti k žádné 

změně. Ke dni účetní závěrky jsou v obchodním rejstříku zapsány následující údaje: 
 
Jméno společnosti:          Zdislava Veselí, o.p.s. 
Sídlo:   Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, Masarykova 118 
IČ:               269 81 751 
Registrace v OR:             u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 274  
 
Volené orgány společnosti pracovaly v průběhu roku 2009 v následujícím složení: 
 
Statutární orgán – správní rada 
předseda správní rady:  Marie Tomečková, Vnorovy, Májová 524 
člen správní rady       :  Ing. František Přibyl, Vnorovy 242 
člen správní rady       :  Ing. Ludmila Všetulová, Vnorovy 368 
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Dozor čí rada 
člen dozorčí rady       :   Mgr. Albžběta Konečná, Skalica, Bajanova 1296/34 
člen dozorčí rady       :  MUDr. Božena Tomečková, Vnorovy, Lidéřovice 22 
člen dozorčí rady       :  Ing. Miloš Slavík, Hodonín, Štefánikova 51 

 

PROFESIONÁLNÍ TÝM SPOLEČNOSTI 

Vedoucí pracovníci společnosti: 

Marie Tomečková, vedoucí pověřená řízením společnosti 

Karel Tomeček, zástupce vedoucí společnosti 

Pavel Matulka, vedoucí sociálních služeb 

 

Pracovníci sociální péče: 

Pracoviště Veselí nad Moravou, Za poštou 110: 

Jarmila Frantová, Dagmar Burkušová, Milena Vašková, Martina Ingrová, Eva Janásová, 

Lucie Škodáková, Anna Sukopová, Jana Hodaňová, Marta Jendrichovská, Hana 

Hanáčková, Anna Všetulová 

Pracoviště ve Strážnici: 

Libuše Skalková, Jana Jarošová, Markéta Nováková, Iveta Křenová, Lenka Pátková 

Pracoviště Veselí nad Moravou, Masarykova 118: 

Jiřina Mikešová, Naděžda Jurenová, Miroslava Náplavová, Marie Vaštíková, Zdeňka Horká, 

Aneta Horáková, Marie Hrabáčková 

Pomocní pracovníci: 

Tomáš Náplava, Vít Podlucký, Petr Grabec, ing. Pavel Matulka, Petr Náplava, Hana 

Tomečková, Marie Škopíková 

 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI 

Jarmila Prášková – účetní, Miloslava Sovadinová - mzdová účetní, ing. Miloš Slavík - 

ekonom 
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II. 

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ZDISLAVA VESELÍ – číslo služby 1163377 

 
Pečovatelská služba Zdislava Veselí poskytuje terénní péči seniorům, zdravotně 

postiženým a chronicky nemocným občanům, kteří nejsou schopni pro nepříznivý zdravotní 
stav, zajistit si sami osobní hygienu, stravu, chod domácnosti a proto potřebují pomoc jiné 
osoby v jejich vlastním sociálním prostředí. Pečovatelskou službu rovněž poskytujeme v 
Domě zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou – Za poštou 110), který je majetkem 
města Veselí nad Moravou. Další činností je taktéž ambulantní pečovatelská služba, která 
je klientům poskytována ve Středisku osobní hygieny (na DPS), kde se mohou potřební 
občané či klienti sami nebo za asistence našich pracovnic sociální péče (pečovatelek) 
vykoupat, nechat si vyprat a vyžehlit prádlo. 

 
Terénní pečovatelská služba je řízena: 
- ze dvou míst ve Veselí nad Moravou - 1. prostory na ulici Masarykova 118; 

2. prostory na ulici Za poštou 110 v Domě s pečovatelskou službou, 
- jako třetí pracoviště pro pracovnice ve Strážnici slouží kontaktní místo v budově 

zdravotního střediska na Náměstí 17. listopadu č. 1545. 
 
Statistika klientů a úkonů pečovatelské služby v roce 2009: 
 
V roce 2009 byla pečovatelská služba poskytována ve všech 27 obcích regionu. 

Obědy byly pravidelně dováženy občanům bydlícím ve Veselí nad Moravou, Vnorovech, 
Blatnici, Velké nad Veličkou, Strážnici, Petrově, Tvarožné Lhotě, Kněždubě, Hroznové 
Lhotě, Tasově a Kozojídkách. 

 
V průběhu roku bylo do domácností dovezeno 26527 obědů, vykonáno 1653 nákupů 

a pochůzek, bylo provedeno 985 úklidů. Služba dovozu či doprovodu k lékaři, na úřad nebo 
jiné instituce byla využita ve 132 případech. Podporou při přípravě či podání stravy, při 
úkonech osobní hygieny a dohledem strávily pečovatelky v domácnostech klientů 5074 
hodin. Služba dohledu znamená, že v dohodnutém čase je v domácnosti klienta přítomna 
pečovatelka , která poskytne klientovi nejen společnost, ale především je mu nápomocna 
např. při prostorové orientaci v jeho vlastním prostředí. Celkem bylo na DPS pro klienty 
vypráno 406 kg prádla. 

 
 

DENNÍ STACIONÁŘ ZDISLAVA VESELÍ - číslo služby 9066694 
 
Denní stacionář Zdislav Veselí je zařízení pro denní pobyt seniorů, zdravotně 

postižených a chronicky duševně nemocných občanů. Otevřeno je od 7 do 16 hodin. 
Nachází se v přízemí Domu s pečovatelskou službou, Za poštou 110, Veselí nad Moravou. 
Podstatou služby je poskytnutí prostoru a související základní péče (stravování, hygieny, 
bezpečného prostředí) pro cílené a organizované rozvíjení osobnostních, fyzických, 
mentálních a sociálních schopností klientů. Uživatelé tak po část dne, která vyhovuje jejich 
potřebám a situaci, pokud možno aktivně a v rámci odpovídající odborné péče využívají 
služeb denního stacionáře, jehož provoz je zajištěn od 7:00 hod do 16:00 hod. (případně i 
déle), zbytek dne pak tráví ve svém přirozeném domácím prostředí, což se jeví v případě 
nepříznivé situace těchto klientů obvykle jako velmi blahodárné, s pozitivními efekty na 
jejich psychosociální pohodu a spokojenost. 

Služeb denního stacionáře Zdislava Veselí v roce 2009 využilo dvanáct klientů. 
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OSOBNÍ ASISTENCE ZDISLAVA VESELÍ - číslo služby 5465154. 
 
Osobní asistence Zdislava Veselí poskytuje péči seniorům, chronicky nemocným a 

zdravotně postiženým osobám. Klient si sám určuje, jakou péči a v jakém rozsahu 
potřebuje. Bez služeb osobní asistence by klient v mnoha případech musel trvale žít v 
nějakém ústavním zařízení, kde by o něho muselo být pečováno. Podporou při přípravě či 
podání stravy, při úkonech osobní hygieny, doprovodem a dohledem strávily pracovnice 
soc. služeb u klientů 2846 hodin. 

 
Služba osobní asistence Zdislava Veselí byla v roce 2009 poskytnuta devíti klientům. 
 
 

Mimo registrované služby se v našich prostorách na ulici Masarykova 118 scházeli 
pravidelně každé tři měsíce svépomocné skupiny pečovatelů o osoby s demencí na tzv. 
„Čajích o páté“. Na těchto schůzkách si vzájemně jednotliví rodinní příslušníci vyměňovali 
zkušenosti s péčí o své nemocné příbuzné, získávali informace o chorobě, jejím průběhu a 
dopadu na celou rodinu. Pro naše klienty je k dispozici rovněž služba zapůjčování 
kompenza čních a rehabilita čních pom ůcek , do doby vyřízení poukazu na příslušné 
zdravotní pojišťovně, respektive na nezbytně nutnou dobu. 

 

 

 

 

III. 

HOSPODÁŘSKÉ  VÝSLEDKY SPOLE ČNOSTI 

 
Celkové výnosy realizované v hodnoceném období dosáhly částky 4.836 tis. Kč. 

Z toho tržby za poskytované sociální služby od klientů dosáhly výše 1.627 tis. Kč, což 
představuje meziroční zvýšení o 448 tis. Kč.  

 
 

Období Rozdíl VÝNOSY 
2009 2008 2009/2008 

        
 Tržby za poskytované služby 1 627 1 179 448 
 Ostatní výnosy 4 14 -10 
 Dotace poskytnuté z veřejných 
rozpočtů 3 205 3 095 110 
 v tom:       
             MPSV 2 472 2 047 +425 
             JmK 408 676 -268 
             Obce 325 296 +29 
             ÚP   76 -76 
 VÝNOSY CELKEM 4 836 4 288 548 
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
CELKEM 159 22 137 
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K pokrytí skutečných nákladů na komplex poskytovaných sociálních služeb byly 
z veřejných rozpočtů poskytnuty dotace v celkové výši 3.205 tis. Kč, které byly použity na  
jednotlivé druhy poskytovaných služeb v následující výši:  

 
Poskytovatel Pečovatelská Denní Osobní Celkem 

Dotace služba stacioná ř asistence Kč 

       

 MPSV 1 700 000  485 000  287 000  2 472 000 
 JmK 287 000  88 000  33 000  408 000 
 MěÚ Veselí 245 000  5 000  -  250 000 
 obec Blatnice 15 000  -  -  15 000 
 obec Vnorovy 60 000  -  -  60 000 
 CELKEM 2 307 000  578 000  320 000  3 205 000 

 
 
 
Celkové náklady na hlavní činnost dosáhly výše 4.677 tis. Kč. Nejvyšší meziroční růst  

byl zaznamenán ve skupině osobních nákladů a nákladů na provoz osobních vozidel, což 
souvisí s rozvojem poskytovaných služeb i rozšiřováním působnosti v regionu.  

 
 
 

Období Rozdíl NÁKLADY 
2009 2008 2009/2008 

        
 Spotřebované nákupy celkem 353 545 -192 
 z toho: spotřeba materiálu 267 487 -220 
            spotřeba energií 86 58 28 
 Služby celkem: 1 108 967 141 
 z toho: opravy a údržba 37 25 12 
            cestovné 67 95 -28 
            náklady na reprezentaci 1 2 -1 
            Nájemné 342 346 4 
            Přepravné 521 499  22 
            ostatní služby 140 0 140 
 Osobní náklady celkem 3 054 2 583 471 
 z toho: mzdy 2 365 1 885 480 
            zákonné sociální pojištění 615 638 -23 
            ostatní sociální pojištění 74 60 14 
            ostatní sociální náklady 12   12 
 Daně a poplatky 12 6 6 
 Ostatní náklady 37 52 -15 
 Odpisy dlouhodobého majetku 113 113 0 

 NÁKLADY CELKEM 4 677 4 266 411 
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IV. 

MAJETEK A ZÁVAZKY 
 
Společnost hospodařila s majetkem, jehož účetní hodnota dosáhla k 31. 12. 2009 

částku ve výši 1.190 tis. Kč. 
 

  Stav na Stav na   

 MAJETEK počátku roku konci roku Rozdíl 

 Dlouhodobý hmotný majetek v ZC 119 6 -113 
 Krátkodobý majetek celkem 1 004 1 184 180 
 v tom:      
   Pohledávky celkem 132 336 204 
   z toho: Odběratelé 5 1 -4 
              poskytnuté provoní zálohy 80 126 46 
              pohledávky vůči státu 47 47 0 
              jiné pohledávky  162 162 
   Krátkodobý finan ční majetek   
celkem 845 831 -14 
   z toho: Peníze 69 399 330 
              Ceniny 2 3 1 
              Účty v bankách 774 429 -345 
 Jiná aktiva 27 17 -10 
 AKTIVA CELKEM 1 123 1 190 67 

 

Na financování potřeb společnosti se v rozhodující míře podílejí cizí zdroje. Přes zásadní 
podíl závazků na tvorbě zdrojů probíhalo financování společnosti plynule, společnost 
nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

 
 
  Stav na Stav na   

 PASIVA počátku roku konci roku Rozdíl 

 Vlastní zdroje celkem 14 173 159 
 v tom: ú čet výsledku hospoda ření 22 159 137 
           zisk - ztráta minulých let -8 14 22 
 Cizí zdroje celkem 1 109 1 017 -92 
 v tom:        
    Krátkodobé závazky celkem 1 039 1 017 -22 
    z toho: dodavatelé 124 484 360 
                zaměstnanci 179 176 -3 
                sociální pojištění 87 79 -8 
                daně  21 19 -2 
                závazky k rozpočtu ÚSC   125 125 
                jiné závazky 543   -543 
                dohadné účty 85 134 49 
 Jiná pasiva 70   -70 
 PASIVA CELKEM 1 123 1 190 67 

 

Dosažený zisk v částce 159.040,13 Kč bude převeden do rezervního fondu 
společnosti k posílení vlastních finančních zdrojů. 
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V. 

ZÁVĚR 

V závěru letošní výroční zprávy si dovolím za celý náš pracovní tým poděkovat 

klientům za důvěru, se kterou se na nás obrací. Všem naším partnerům za spolupráci a 

správní i dozorčí radě společnosti za podporu. 

Sama za sebe chci také poděkovat celému profesionálnímu týmu za jejich práci i za 

reprezentaci naší společnosti. 

 

 

 

 

Veselí nad Moravou, červen 2010 

 

Přílohou  této Výroční zprávy je zpráva nezávislého auditora k roční účetní závěrce 

2009. 

 

 

 

                                                                                                           Marie Tomečková 

                                                                                                         vedoucí společnosti 

 
 
 
 
 

 


