VÝROČNÍ

ZPRÁVA

2013

V růžovém sadu

Komenského 4, Ořechov u Brna

Služba sociálně terapeutické dílny je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální
prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
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S LOVO ÚVODEM

/ Vladimír Procházka

Vážení přátelé.
Rok 2013 byl předposledním rokem, kdy jsme na naši činnost využívali jako hlavního zdroje
financí Individuální projekt JMK. Tato skutečnost nám poskytovala existenční jistotu a mohli
jsme se soustředit na to podstatné, na rozvoj a dobrou pohodu našich pracovníků
s handicapem a na společnou práci na našich výrobcích, na jejich zdokonalování.
Společná práce je podle mne vynikající nástroj pro vytvoření a udržování dobrých osobních
vztahů, přátelské atmosféry. Myslím, že to všichni znáte. Při společné práci se přirozeně a
snadněji naváže rozhovor. Společné dílo vytváří pocit sounáležitosti, spojuje. Na tom nám
v dílně V růžovém sadu hodně záleží. Myslím, že to není jen můj názor, ale že všichni
zaměstnanci vědomě pracuji na budování a udržování dobrých vztahů mezi sebou i mezi
svěřenými pracovníky s handicapem. Netvrdím, že je to vždy jednoduché, ale společné dílo
nám tuto práci usnadňuje.
Přeji si i všem svým kolegům, aby se nám toto dařilo i do budoucna. A pokud se to dařit
bude, budou si k nám chodit naši přátelé, návštěvníci i zákazníci pro trochu té dobré nálady a
určitě se dobrá energie promítne i do našich výrobků. Moc rád se dívám na děti, když se jim
při pohledu na naše hračky v očích zajiskří. Moc rád se dívám na maminky, když jim při
pohledu na naše hračky na tváři rozkvete úsměv.
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Z ÁKLADNÍ ÚDAJE
Název
Adresa
Identifikační číslo
Právní forma a
registrace

Datum vzniku
Registrace
Telefon
E-mail
Internet
Bankovní spojení
Číslo účtu
Poslání organizace

Registrace sociálních
služeb MPSV ČR:

Cíle organizace:

V růžovém sadu
Komenského 702/4, Ořechov, 664 44
266 05 601
spolek
Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně,
spisová značka: L 9383; oddíl L, vložka 9383 z 1.1.2014
22.10.2002, občanské sdružení
Ministerstva vnitra ČR VS/1-1/51519/02-R do 31.12.2013
+420 734 606 493, 736 414 511, 732 510 639
vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
vruzovemsadu.cz
Česká obchodní banka, a.s.
185149142/0300
Přispívat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a ke
zkvalitnění informovanosti veřejnosti o světě lidí
s handicapem.
Sociálně terapeutická dílna, identifikátor 6249885
z 31.5.2007
Provozování dílny pro lidi s mentálním handicapem na
výrobu hraček a dalších dřevěných předmětů.
Využití vlastního autorského výrobního programu,
přizpůsobení technologií i pracovního prostředí lidem
s mentálním handicapem.
Vytvoření a udržení stabilního pracovního kolektivu,
společná práce na rozvoji každého jednotlivce.
Vývoj a výroba výrobků, které lidé kupují pro jejich kvalitu,
funkci a estetickou hodnotu.
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Z PRÁVA O Č INNOSTI

/ Vladimír Procházka

V roce 2013 došlo k několika zásadním změnám ve
složení našeho kolektivu. V srpnu naše řady
opustila asistentka v dílně Kateřina Ivanová a od 1.
října ji nahradil Ivo Brzák. Kateřině děkujeme za
výbornou práci, kterou v dílně odvedla a jsme
rádi, že s námi i nadále udržuje kontakt a dobré
vztahy. Ivo Brzák je zkušený pracovník v oblasti
sociálních služeb i v práci s lidmi s handicapem.
K 1. srpnu jsme pro úsek příprava polotovarů
přijali pracovníka Lukáše Remutu. Jde již o
druhého pracovníka s invaliditou 3. stupně na
zkrácený úvazek pro tuto práci. Jsme hrdí na to, že
se nám kromě cílové skupiny lidí s mentálním
handicapem, uživatelů sociální služby, daří
zaměstnávat handicapované občany na provozní
pozice.
K 1. září jsme přijali nového pracovníka (uživatele)
Petra Richtra. V posledních letech školní docházky
navštěvoval dílnu V růžovém sadu v rámci praxe
žáků partnerské školy. Petr nastoupil do naší dílny
jako plod dlouhodobé spolupráce se speciální
školou MŠ a ZŠ Želešice.
V dílně po nástupu Petra Richtra pracuje 11
pracovníků (uživatelů). Navíc pokračují praxe žáků
partnerské školy, pro které máme k dispozici 3
místa.
Výrobky, které v naší dílně vyrábíme, se nám daří
prodávat již osvědčeným způsobem. Nabízeli jsme
je na individuálních „jarmarcích“ ve firmách, které
nám tuto možnost poskytly. Zmíním alespoň firmu
NetSuite Czech Republic s.r.o., kde jsme byli
s našimi výrobky velmi úspěšní a navíc tato firma
významně finančně přispěla na pořízení nového
„sociálního automobilu“ pro naši dílnu. Mnohé
příležitosti k prodeji výrobků mají pro nás také
význam prezentační. Ze všech bych jmenoval
festival Hračkobraní v Kamenici nad Lipou.
V letošním roce zde reprezentovali dílnu i
pracovníci (uživatelé) Milan Holub a Radek
Havlíček.
Nad očekávání dobře se rozvíjí i prodej výrobků
přes internet. Jsme rádi, že řada zákazníků navštíví
přímo naše pracoviště a mnozí se k nám vrací.
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Jsme otevřeni lidem, kteří se zajímají o naši práci a
také my využíváme nabídek a příležitostí pro
získávání nových informací a zkušeností z praxe.
Jako v předešlých letech navštívili naši dílnu
studenti brněnských vysokých i dalších škol včetně
mateřských. Do prezentace činnosti dílny jsou
zapojováni i pracovníci s postižením. Vedoucí
přijal pozvání společnosti Agapo o.p.s. a na
konferenci
„Darujte
příležitost“
přednesl
příspěvek o dílně.
Díky nabídce o.p.s. Kunštát Pro Futuro se zúčastnil
asistent v dílně Petr Slabý poznávací cesty po
zařízeních
zaměřených
především
na
zaměstnávání lidí s mentálním handicapem ve
Švýcarsku. Své poznatky prezentoval spolu
s promítáním fotografií ostatním zaměstnancům a
také přátelům Slepíšům.
Pro další zkušenosti jsme s našimi pracovníky
zajeli do Tasova k našim přátelům do dílny, kde se
modeluje Axmanovou technikou a zde jsme si
mohli osahat jiný materiál, než na který jsme
zvyklí.
Díky „Komunitnímu plánování sociálních služeb“,
ke kterému byl vedoucí organizace přizván, jsme
navázali užší spolupráci s ORP (obec s rozšířenou
působností) Šlapanice.
Na konci roku jsme obnovili vozový park. V rámci
projektu „Sociální automobil“ firmy Kompakt spol.
s r.o. jsme získali do pronájmu nový automobil
Renault Kangoo, který byl pořízen díky mnoha
dárcům. Mezi největší patří již zmíněná firma
NetSuite a Jihomoravský kraj. Díky daru z Fondu
pomoci společnosti Siemens s.r.o. jsme rozšířili
kuchyňskou linku a vybavení, další stoly i židle, ve
společenské místnosti, kde je teď dostatek
možností vybrat si to „své“ místo. V dílnách jsme
připravili nová pracovní místa a pořídili pracovní
stoly (hoblice), průmyslové židle a další nářadí a
nástroje do dílen. Administrativní zázemí je
příjemnější o kancelářskou kuchyňku a novou
techniku, počítač, mobil. O tom podrobněji
v následujících řádcích.
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O RGÁNY SDRUŽENÍ ( SPOLKU )
Orgánem sdružení je předsednictvo sdružení tvořené předsedou a místopředsedou,
statutárními zástupci. V současné době má sdružení čtyři členy.
Předseda sdružení a vedoucí dílny:

Místopředseda sdružení:

Bc. Vladimír Procházka

Mgr. Leoš Huzlík

Mobil: 736 414 511

Mobil: 731 109 181

E-mail.:

E-mail.: skolahrou.zelesice@volny.cz

vladimir.prochazka@centrum.cz

Z AMĚSTNANCI
Vedoucí dílny

Bc. Vladimír Procházka

Ekonomka, zástupkyně vedoucího

Ing. Marie Lhotská

Asistenti v dílně

Bc. Petr Slabý
Mgr. Ivo Brzák

Účetní

Ing. Květuše Peštuková

Pracovníci provozu
(pro přípravu polotovarů)

Zdeněk Malinka
Lukáš Remuta

P RACOVNÍCI V DÍLNĚ ( UŽ IVATELÉ SOC IÁLNÍ S LUŽBY )
PRACOVNÍCI

UČEDNÍCI

Dalibor Kopuletý

Klára Müllerová

Petr Procházka

Adéla Bártová

Radek Havlíček

Bořivoj Vrzala

Milan Holub

Petr Richtr

Richard Maršík
Pavel Paleček
Stanislav Žák
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S POLUPRACUJEME
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola, Brno, Ibsenova 1
Obec Ořechov
Obec s rozšířenou působností (ORP) Šlapanice
Sdružení Slepíši, Tasov
Občanské sdružení Biliculum, Mikulov
Sdružení pro hračku a hru, Praha
Sdružení Práh, Brno
Dotyk II, o.p.s., Vysoké Popovice
Občanské sdružení Benediktus, Chotěboř
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně
Soroptimist International Club Brno I.
PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
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P ODĚKOVÁNÍ
Jihomoravský kraj a Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Brno-venkov
AB-NET, s.r.o.
Fond pomoci společnosti Siemens Česká republika
KOMPAKT spol. s r. o.
KOSPA systém, v.o.s.
LIGNOSPOL s panem Rudolfem Patočkou
NetSuite Č.R., s.r.o.
OREA medcare, s.r.o.
Pila Belcredi Líšeň, s.r.o.
ROSNER s panem Zdeňkem Olivou
Stavimal s.r.o.
Zaměstnanci UniCredit Bank
paní Helena Havířová
Ing. Stanislav Juránek
Všem uvedeným i skrytým dárcům, všem těm jednotlivým samostatně nejmenovaným
podporovatelům, partnerům, spolupracovníkům a příznivcům

ZE SRDCE DĚKUJEME !

Všem dárcům: Na Zdraví!
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Z ÁBĚRY Z RŮŽOVÉHO ŽIVOTA

ve firmě NetSuite Czech Republic s.r.o.

hosté ze Švýcarska s Kunštát PRO FUTURO

porada pánů Holuba a Huzlíka

exkurze dříve narozených

exkurze později narozených
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F INANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

/ Marie Lhotská

Občanské sdružení V růžovém sadu založené v roce 2002 jako nestátní nezisková organizace
a zaregistrováno Ministerstvem vnitra provozuje dílnu V růžovém sadu od podzimu 2003.
První desetiletí činnosti osvědčilo nejen původní záměr zakladatelů, Vladimíra Procházky a
Leoše Huzlíka, ale i potřebnost a životaschopnost takového projektu.
Na počátku byl jeden vedoucí a tři pracovníci s mentálním handicapem, sklepní prostory
bývalé speciální školy, zapůjčené stroje a hlavně myšlenka, nadšení a ochota „jít do toho“.
Po deseti letech v pronajaté a vhodně upravené části přízemí stejné budovy pracuje každý
pracovní den jedenáct pracovníků s mentálním handicapem s invaliditou 3. stupně, zpravidla
jedenkrát do týdne se k nim připojují žáci z vybrané skupiny speciální školy Želešice.
Zajišťující personál se postupně rozrostl o dva asistenty v dílně, ekonomku a účetní, a dnes
už dva provozní pracovníky na přípravu výroby.
Podstatné a významné informace o hospodaření sdružení jsou uvedeny v auditorem ověřené
Účetní závěrce k 31. 12. 2013, která je přílohou této zprávy.
Kladný výsledek hospodaření k tomuto datu je vykázán ve výši 62 406,09 Kč a po schválení
členskou schůzí sdružení bude převeden do fondu investic a rezerv pro využití v příštích
obdobích. Podrobnější číselné údaje a jejich zhodnocení jsou dále.

F INANČ NÍ

PŘ ÍJMY A VÝ NOSY

Od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je činnost dílny registrována u
Jihomoravského kraje jako služba sociálně terapeutické dílny ve skupině služeb sociální
prevence. Na období od 1.1.2012 do 31.12.2014 je tato služba zařazena v individuálním
projektu Jihomoravského kraje „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v
Jihomoravském kraji“ (dále jen Individuální projekt JMK nebo IP) financovaného z
Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Na základě Smlouvy o
poskytování sociálních služeb č.: 011632/11/OSV se sdružení V růžovém sadu jako
poskytovatel zavazuje v uvedeném období poskytovat službu sociální prevence sociálně
terapeutické dílny na území okresu Brno – venkov uživalelům s mentálním handicapem, a to
v rozsahu 360 jednotek zvaných uživateloměsíc za smluvní jednotkovou cenu 22 887 Kč.
Jedná se o obdobu prvního tříletého individuálního projektu JMK v letech 2009 až 2011, ve
kterém byla služba již zahrnuta a z něho financována. V roce 2013 je z tohoto zdroje
vyčerpáno 32,35 % smluvní ceny za 115 uživateloměsíců.
Tento stěžejní zdroj příjmů v roce 2013 činil 78,56 tj. % celkových výnosů. Dalším významný
díl 11,21 % je tvořen příspěvkem úřadu práce z titulu zaměstnání osob se zdravotním
postižením a třetím nemalým podílem jsou tržby za vlastní výrobky a služby 7,57 %. Použité
účelové dary se na celkových výnosech podílely 2,6 %.
Celkový meziroční nárůst výnosů činí 3,64 %. Příspěvek úřadu práce vzrostl o 22 %, byl
přiznán ve výši 380 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o vymezení chráněných pracovních
míst pro 11 fyzických osob v invaliditě 3. stupně, tj. 2,81 úvazků. Z individuálního projektu
JMK je čerpáno 2 664,97 tis. Kč, tj. vyšší podíl o 2,91 %. Tržby z prodeje vlastních výrobků
jsou ve výši 247 tis. Kč, podíl z vlastní produkce meziročně klesl na 88 %. Kromě účelových
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darů na pokrytí odpisů jsme obdrželi finanční příspěvek 56 tis. Kč od společnosti Siemens na
rozšíření vybavení společenské místnosti používané hlavně jako jídelny.
Informace o investičních příjmech a jejich využití jsou uvedeny v části Fondy.
Podrobná struktura provozních výnosů, jejich výše i porovnání je uvedena v následující
tabulce.
Výnosy
Tržby za výrobky
Tržby za služby k vlastní výrobě
Tržby za sociální služby (OPLZZ) *)

Kč
v roce 2012

%
celkových
výnosů

280 546,00

247 425,00

7,29

10 058,00

7 665,00

0,23

2 589 516,00 2 664 976,00

78,56

1 540,00

0,05

2 880 120,00 2 921 606,00

86,12

Tržby (fakultativní)
vlastní tržby celkem

Kč
v roce 2013

Změna stavu zásob

4 184,00

-11 588,00

-0,34

Úroky

1 209,62

708,14

0,02

Ostatní výnosy

41 625,00

8 347,00

0,25

Dary

12 829,00

90 524,00

2,67

2 500,00

2 500,00

0,07

310 822,00

380 387,00

11,21

19 990,00

0,00

0,00

Členské příspěvky
Úřad práce
Dotace provozní (JMK, Brno-sever)
VÝNOSY CELKEM

3 273 279,62 3 392 484,14

100,00

*) Individuální projekt JMK, Smlouva o poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV

N ÁKLADY
Provozní náklady roku 2013 v objemu 3 330 078,05 Kč meziročně vzrostly o 3,06 %.
Nejvyšší podíl 76,75 % si vyžádaly osobní a ostatní sociální náklady. Personálně službu dílny
zajišťovalo osm fyzických osob na 5,06 přepočtených úvazů ve složení vedoucí dílny, dva
asistenti v dílně (sociální pracovník a pracovních v sociálních službách), ekonomka, účetní a
dva pracovníci provozu, jejich personální náklady jsou ve výši 2 195,6 tis. Kč, příležitostná
výpomoc nebo odborné práce formou dohody o provedení práce si vyžádaly 18 tis. Kč,
meziročně vzrostly osobní náklady o 5,4 %.
Z jedenácti stálých pracovníků s mentálním handicapem (uživatelů) má pracovní smlouvu
uzavřeno devět pracovníků na 6,95 přepočtených úvazků. Jejich personální náklady ve výši
298 tis. Kč jsou kryty příspěvkem úřadu práce na základě dohody o vymezení chráněných
pracovních míst stejně jako dvou provozních pracovníků (45 tis. Kč).
Vyšší 5 % nárůst je ve skupině materiálu způsoben pořízením nového vybavení do
společenské místnosti z účelového daru společnosti Siemens. V ostatní struktuře je čerpání
nákladů nižší nebo srovnatelné s předchozím obdobím.
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Podrobný přehled veškerých provozních nákladů ve struktuře, jejich čerpání i porovnání je
uveden v následující tabulce.

Náklady

Kč
v roce 2012

Kč
v roce 2013

% celk.
náklad
ů

čerpání IP
r.2013 v
tis.Kč

materiál na výrobky

74 100,46

66 822,89

2,01

5,19

materiál na údržbu, úklid, hygienu

22 549,10

43 313,64

1,30

43,21

kancel. potřeby, knihy a časopisy

22 580,70

26 202,00

0,79

26,20

ochranné pracovní pomůcky

21 486,80

9 479,00

0,28

1,41

1 057,00

113,00

0,00

0,00

166 245,00

181 630,10

5,45

89,90

52 729,59

51 172,07

1,54

42,83

materiál celkem

360 748,65

378 732,70

11,37

208,75

elektrická energie

35 673,00

42 725,00

1,28

42,73

plyn

59 887,61

32 425,37

0,97

32,43

vodné, stočné

10 037,81

12 111,98

0,36

12,11

105 598,42

87 262,35

2,62

87,26

opravy a údržba strojů

4 239,00

9 026,00

0,27

8,83

opravy a údržba auta

30 052,00

27 074,00

0,81

14,64

opravy a údržba budovy (dílny)

14 124,00

0,00

0,00

0,00

opravy a údržba celkem

48 415,00

36 100,00

1,08

23,47

software, SW služby

15 336,00

12 928,00

0,39

9,23

100 000,00

101 488,00

3,05

100,00

37 795,50

24 318,00

0,73

3,97

153 131,50

138 734,00

4,17

113,20

6 942,00

6 694,00

0,20

1,44

telefon

26 237,00

24 227,00

0,73

24,23

internet

3 528,00

3 528,00

0,11

3,53

spoje celkem

36 707,00

34 449,00

1,03

29,20

cestovné celkem

12 161,00

17 669,00

0,53

8,62

556,00

2 775,00

0,08

0,00

5 687,00

0,17

5,69

3 222,00

3 516,00

0,11

0,00

pojistné majetku, odpovědnosti

31 774,00

23 919,00

0,72

23,92

úroky, poplatky, penále, škody

4 272,00

3 653,00

0,11

3,66

jiné celkem

41 647,00

36 775,00

1,10

33,27

odpisy celkem

39 179,00

41 496,00

1,25

2,71

ostatní materiál
drobný dlouhodobý majetek
pohonné hmoty

energie celkem

nájemné
ostatní (BOZP, provize, ostatní)
služby celkem
poštovné

náklady na reprezentaci
technické zhodnocení (DHM)
bankovní poplatky
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Kč
v roce 2012

Náklady

Kč
v roce 2013

% celk.
náklad
ů

čerpání IP
r.2013 v
tis.Kč

stravování zaměstnanců

36 580,00

13 560,00

0,41

0,00

vzdělávání zaměstnanců

10 000,00

10 562,00

0,32

10,56

zdravotní prohlídky

5 800,00

0,17

4,40

zákonné pojištění zaměstnanců

7 867,00

0,24

7,87

3 532,00

6 751,00

0,20

5,36

50 112,00

44 540,00

1,34

28,19

1 796 878,00

1 889 891,00

56,75

1 567,91

ostatní osobní náklady (DPČ)

0,00

0,00

0,00

0,00

ostatní osobní náklady (DPP)

7 000,00

17 990,00

0,54

17,34

sociální pojištění

436 343,00

456 865,00

13,72

400,77

zdravotní pojištění

142 594,00

146 799,00

4,41

144,28

osobní náklady celkem

2 382 815,00

2 511 545,00

75,42

2 130,30

NÁKLADY CELKEM

3 231 070,57

3 330 078,05 100,00

2 664,98

náhrada v prac. neschopnosti
ostatní sociální náklady celkem
hrubé mzdy

M AJETEK
Pro svoji činnost organizace využívá majetek vlastní, zapůjčený a majetek v dlouhodobém
pronájmu. Od Obce Ořechov má pronajaty prostory v obecním kulturním centru, které byly
zrekonstruovány ve vlastní režii v roce 2009.
Přehled majetku:
Druh majetku
Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
(účet 018)

Stav k 1.1.2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2013

12 139,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

12 139,00 Kč

Stavby (účet 021)

314 595,44 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

314 595,44 Kč

Dlouhodobý hmotný
majetek (účet 022)

294 198,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

294 198,50 Kč

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 028)

304 932,04 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

304 932,04 Kč

Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(účet 972)

753 967,00 Kč

143 238,40 Kč

0,00 Kč

897 205,40 Kč

Dlouhodobý hmotný
majetek zapůjčený
(účet 971)

0,00 Kč

265 764,00 Kč

0,00 Kč

265 764,00 Kč

V evidenci na účtu 021 – stavby jsou evidovány stavební rekonstrukce, na účtu 022 –
samostatné movité věci jsou vedeny stroje a vybavení v pořizovací ceně od 40 tis. Kč. Ve
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sledovaném období nedošlo na těchto účtech k pohybu, stejně i na účtech drobný majetek
hmotný (účet 028) a nehmotný (účet 018). Na podrozvahový účet 972 – drobný dlouhodobý
hmotný majetek v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč byl zaevidován nový majetek ve výši
143 238,40 Kč. Z toho za 74 tis. Kč byl z individuálního projektu JMK pořízen nový počítač,
dvě speciální stolařské hoblice, stolní vrtačka a ztužidla. Z účelového daru společnosti
Siemens byly pořízeny tři jídelní sestavy stolů a židlí, rozšíření kuchyňské linky v jídelně a dvě
mikrovlnné trouby. Z vlastních zdrojů byly za 31,2 tis. Kč pořízeny tři průmyslové židle do
dílen a kancelářská kuchyňská linka s bojlerem.
Z neevidovaného majetku v pořizovací ceně do 3 tis. Kč, který byl pořízen v celkové hodnotě
38 tis. Kč, uvádíme např. odpadkové koše na třídění odpadu, mobilní telefon, fotodoplňky,
drobné nádobí, nářadí a nástroje do dílen a strojovny (pachole, ztužidla, paličky, úhelníky,
pila, kleště, šroubovány, sada klíčů, hlubič, metr, brousek aj.).
V rámci projektu „sociální automobil“ společnosti Kompakt jsme v prosinci dostali zapůjčen
nový dodávkový automobil Renault Kangoo, který je veden na podrozvahovém účtu 971.
První Renault Kangoo z roku 2007 jsme společnosti vrátili. V roce 2013 najezdil 19 399 km,
spotřeboval 1 352 L benzínu za 49,5 tis. Kč. Průměrná roční spotřeba pohonných hmot 6,97 l
na 100 km splňovala normu výrobce (7,3 l / 100 km). Pravidelný servis a běžná údržba včetně
materiálu (STK, emise, výměny a vyvážení kol, mytí) byly provedeny za 27,4 tis. Kč.
Nový Renault s normou spotřeby 7,97 l / 100 km od převzetí 19.12.2013 do konce roku ujel
158 km s provozními náklady 1 593 Kč.

F ONDY
Ve skupině vlastních zdrojů vede účetní jednotka účet vlastního jmění a fond investic
(rezervy), v jejichž prospěch účtuje přijaté dotace, finanční i hmotné dary na pořízení
dlouhodobého majetku, převod zisku (úhradu ztráty) za minulá účetní období a tvorbu z
odpisů dlouhodobého majetku.
Přehled stavu a pohybů na fondech organizace:
Název

Stav k 1.1.2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2013

Fond vlastního jmění
(účet 901)

451 435,44 Kč

0,00 Kč

41 496,00 Kč

409 939,44 Kč

Fond investic (účet 911)

176 454,77 Kč

119 881,05 Kč

0,00 Kč

296 335,82 Kč

Čerpání fondu vlastního jmění je dáno odpisy dlouhodobého majetku.
Fond investic (rezervy) je zhodnocen o výsledek hospodaření roku 2012 ve výši 42,21 tis. Kč,
odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve výši 6,9 tis. Kč a přijaté dary
70,70 tis. Kč. Žádné finanční prostředky fondu nebyly čerpány, zůstávají zde k použití do
dalších období.
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Z ÁVAZKY
Krátkodobé závazky jsou průběžně hrazeny. Dlouhodobá přijatá záloha z titulu
Smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 011632/11/OSV z roku 2012 bude vyúčtována ke
konci tříletého období Individuálního projektu JMK, tj. k 31. 12. 2014.
Ke konci účetního období byla provedena inventarizace veškerého majetku, závazků i
pohledávek.
Závazky organizace k 31.12.2013 jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Druh závazku

Kč

Datum
vzniku

splatnosti

úhrady

Dodavatelé

30 986,10

Zaměstnanci

77 783,00

31.12.2013

20.1.2014

17.1.2014

Pojistné na sociální zabezpečení

67 531,00

31.12.2013

20.1.2014

17.1.2014

Veřejné zdravotní pojištění

24 643,00

31.12.2013

20.1.2014

17.1.2014

Závazky k institucím soc. zabezpečení a
zdravotního pojištění

92 174,00

Daň z příjmů fyzických osob

20 785,00

31.12.2013

20.1.2014

17.1.2014

97,00

31.12.2013

20.1.2014

17.1.2014

31.1.2012

31.12.2014

Daň vybíraná srážkou
Přímé daně
Dlouhodobá záloha z IP JMK

20 882,00
823 932,00

K ONTROLY
Od externích subjektů byla 12. 2. 2013 formou metodické dohlídky Jihomoravského kraje
prověřena úroveň poskytování sociálních služeb a naplňování kapacity poskytované sociální
služby.
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Z ÁVĚR
Na závěr uvádíme ze Slova starosty Petra Plevy zveřejněného v Blažovickém zpravodaji
2/2014 po oslavě 10. výročí vzniku dílny v březnu 2014.
… „Zažil jsem Procházku V růžovém sadu“. Pod pojmem procházka v růžovém sadu si
většinou představíme něco pohádkového, bezstarostného, krásného, něco, co v našem světě
není reálné. … Pozvání přišlo zrovna v období, kdy se mi zdálo, že se na mně všechno valí, nic
nestíhám a nic nemá smysl. …. Když pan Procházka popisoval jaké problémy, úskalí, pokroky
a splněné cíle sdružení za posledních deset let prožilo (dokladem, co obnáší takové poslání
pomáhat druhým, demonstroval na fotografiích, na kterých bylo vidět, jak se jeho plnovous
postupně plní stříbrem), zjistil jsem, že najednou nemám problémy, nic na mně nepadá, že je
mi dobře mezi těmi lidmi, co mají srdce na dlani, a že je dobré budovat růžové sady, i když to
není jednoduché, ale přesto je to možné. Všem, kdo jsou jakkoli spjatí s občanským sdružením
V růžovém sadu přeji mnoho úspěchů do dalších let. Je mi ctí, že jsem zažil Procházku
V růžovém sadu.
Na shledanou a do dalších let šťastnou jízdu bez nehod.
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