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Základní údaje 

 

Název organizace: DomA – domácí asistence 

Právní forma:                                zapsaný spolek 

Sídlo:  Stiborská 531/40, 747 27 Kobeřice 

IČO:  27031012       

DIČ: CZ27031012 

Bankovní účet u ČSOB a.s., 

pobočka Opava, č.ú. 210004069/0300 

Bankovní účet u České spořitelny   3814348309/0800 

Datum založení:  9. 4. 2006 

Registrace:  MV ČR, č. VS/1-1/64152/06-R 

Tel/fax:  +420 606 168 192 

E-mail: doma.pece@seznam.cz 

Internetové stránky: www.domakoberice.cz 

Kontaktní místo, kancelář:  Hlučínská 1/204, 747 27, Kobeřice (zdravotní středisko) 

 

Statutární zástupce: RNDr.Ludmila Domonkosová – předsedkyně organizace  

              

  

Rada spolku: RNDr. Ludmila Domonkosová 

 Mgr. Helena Kočí 

 Monika Hanzlíková 

 

 

 

Členství v jiných organizacích: ČAPS – Česká asociace pečovatelské služby  
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Úvodní slovo 

 
Vážení spoluobčané, milí spolupracovníci, kolegové, 

příznivci naší organizace. Letos oslaví Domácí asistence 10. 

výročí svého vzniku. V průběhu těchto deseti let došlo k mnoha 

změnám. V loňském roce jsme byli zařazeni do sítě registrovaných sociálních 

služeb v Moravskoslezském kraji, což znamená, že jsme pro Kraj významným 

partnerem, se kterým počítá při financování odborných sociálních služeb 

minimálně v období let 2016 – 2020. Toho bychom nedosáhli bez pečlivé a 

svědomité činnosti po celou dobu svého působení. Jenom pro představu, v roce 

2015 jsme měli celkem 68 klientů, uskutečnili jsme 16.938 výkonů a realizovali 18 

různých typů činností, mezi něž nejčastěji patřila celková nebo částečná osobní 

hygiena klienta na lůžku nebo v koupelně, pomoc při oblékání, pomoc při podávání 

stravy, donáška obědů, běžný úklid, nákupy, pomoc při použití WC, doprovod k 

lékaři. Převážná část naší činnosti je stále soustředěna do Kobeřic, přesto však 

máme již i klienty v blízkém okolí, např. ve Štěpánkovicích, Sudicích, Rohově či 

Služovicích. 

Stále jsme zde pro to, abychom pomohli rodinám postarat se o své blízké, 

protože starší lidé potřebují milé slovo a třeba někdy i pohladit, aby byl jejich život 

veselejší. Nejvíce času nám zabere rozvoz obědů a práce s klientem u něj doma. 

Zpočátku jsme jídlo rozváželi na kole. Za pomocí grantů, sponzorů a obecního 

úřadu v Kobeřicích nyní používáme automobil.  

Na přelomu roku jsme získali deset nových postelí díky dotaci z 

Regionálního operačního programu. Tyto můžeme zapůjčit rodinám, které se starají 

o svého rodinného příslušníka. Nabízíme také pomoc s úklidem, případně jiné 

potřebné činnosti. 

Staráme se také o své pracovníky, kterým průběžně nabízíme potřebná 

školení. Díky zvýšení kvalifikace našlo práci již více jak 10 pracovníků. Po 

patřičných školeních jsme mohli v srpnu roku 2014 zaregistrovat také službu 
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Osobní asistence. Jen v roce 2015 byly tři pečovatelky proškoleny v rámci 

programu „Vzdělávejte se pro růst“, v kurzu pro pracovníky v sociálních službách 

v rozsahu požadované rekvalifikace. 

Pokud budete potřebovat naši pomoc, najdete nás v kanceláři na Zdravotním 

středisku (první poschodí před zubní ordinací). 

Úřední hodiny: 

Úterý - 7:30 – 9:00 hod. 

Čtvrtek - 14:00 – 16:00 hod. 

Kromě těchto hodin nám můžete nechat zprávu a kontakt ve schránce a naše 

pracovnice Vás bude kontaktovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr.Ludmila Domonkosová, předsedkyně zapsaného spolku 

Mgr.Helena Kočí, místopředsedkyně zapsaného spolku 
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Historie činnosti Občanského sdružení DomA – Domácí asistence 

 

2005 – zkušební projekt terénních sociálních služeb pod záštitou obce Kobeřice a Centra pro 

rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 

2006 – registrace občanského sdružení DomA – Domácí asistence 

2007 – registrace poskytovatele sociálních služeb – zaregistrovaná terénní pečovatelská 

služba 

2008 – rozvoj počtu služeb, počtu uživatelů 

2009 – rozvoj počtu uživatelů, rozšíření poskytovaných služeb, získání 3 klientů v bývalém 

domě s pečovatelskou službou v Kobeřicích, získání daru obce Kobeřice – automobil 

Felicie k rozvozu obědů a rozvozu jídla pro ZŠ v Kobeřicích 

 

2010 – v srpnu 2010 jsme v rámci kobeřického odpustu zorganizovali výstavu anthurií, díky 

níž jsme získali dotaci z benefičního programu Nadace Divoké Husy. Společně se 

sponzorskými dary pana Pavla Rymla a obce Kobeřice jsme mohli v roce 2011 pro 

potřeby našeho občanského sdružení zakoupit automobil Škoda Praktik. 

Získali jsme rovněž dotaci na mzdu pro administrativního pracovníka a terénní pracovnici a 

podařilo se nám udržet stávající pracovní místa, kterých bylo celkem 5. 

 

2011 – tento rok byl pro nás velikým mezníkem. Díky aktivitám v roce 2010 a dotacím 

MSK, obce Kobeřice, Nadace Divoké husy a daru pana Pavla Rymla z Kobeřic se nám 

podařilo zakoupit nové auto Škoda Praktik. Toto auto slouží k rozvozu obědů a rozvozu jídla 

pro MŠ Kobeřice a ZŠ a MŠ Hněvošice. 

 

2012 – v červenci proběhla ve spolupráci s OÚ Kobeřice přednáška Lichnowský a Hlučínsko, 

kterou pořádala paní Ludmila Fergg, roz. Vehovská, rodačka z Kobeřic působící v Mnichově. 

Od září byl ve spolupráci se ZTP Kobeřice uveden do zkušebního provozu tzv. Klub 

zralého stáří, který se konal v pravidelných týdenních intervalech v klubovně ZTP Kobeřice. 

Tento klub byl mezi seniory velmi dobře přijat a setkání přinášela velmi mnoho radosti. 

 

2013 –Ve spolupráci s místní organizací invalidů se nám podařilo pokračovat v realizaci a 

rozvoji činnosti Klubu zralého stáří.  

 



 

 Kobeřice,  Stiborská 40 

747 27 

IČO 27031012 

 

Výroční zpráva za rok 2015  - 7 - 

2014 - Získali jsme do pronájmu nové sídlo pro působení Sdružení v prostorách 

Zdravotního střediska v Kobeřicích. Dařilo se nám rozvíjet nejenom práci Pečovatelské 

služby, ale také se pokračovalo v organizování Klubu zralého stáří ve spolupráci se Slezským 

svazem invalidů v Kobeřicích a to díky finanční podpoře Obecního úřadu 

Kobeřice.V průběhu roku se nám podařilo získat registraci nové služby Osobní 

asistence, která poskytuje podporu a pomoc především těm rodinám, které se potřebují 

některému ze svých členů věnovat intenzivněji a celodenně a pro tuto péči nemají 

dostatečnou kapacitu. Jedná se o asistenci jak u osob trvale upoutaných na lůžko, kdy je 

potřeba zajistit celodenní stravu, hygienu, ale také kontakt se společenským prostředím právě 

pomocí asistenta-pečovatele, který vymýšlí program a náplň dne pro „svého partnera“, tak i u 

dětí, které např. dochází do školy a je potřeba jim zajistit asistenci při pobytu ve školní 

družině, pomoci jim s přípravou jídla a třeba je i doprovodit domů autobusem. 

Na sklonku roku jsme zahájili práci na projektech vyhlášených v Regionálním operačním 

programu.  

 

2015 - Získali jsme podporu dvou projektů v rámci programu ROP – Vybavení pro 

půjčovnu kompenzačních pomůcek a Automobily pro DomA. Na sklonku roku 2015 

jsme díky těmto dotovaným projektům získali pro činnost našeho sdružení 10 zcela 

nových elektrických polohovacích postelí a 2 automobily, z nichž jeden je určen jako 

osobní a pomůže tak zrychlit a zkvalitnit práci našim pečovatelkám, které jej mohou využívat 

také pro převoz klientů k lékaři, na nákupy, do města atd. Druhý automobil je určen zejména 

pro stěhování kompenzačních pomůcek, protože disponuje tažným zařízením a je pro tuto 

činnost vybaven. 

Dále jsme již druhým rokem mohli díky programu Vzdělávejte se pro růst proškolit 

naše pracovníky ve spolupráci se vzdělávací agenturou K.I.S.S., což znamená, že další tři 

pracovnice mohly absolvovat Kurz pro pracovníky v sociálních službách a posílit tak své 

vědomosti, znalosti a dovednosti, které mohou využívat při své praxi. 

V rámci Moravskoslezského kraje jsme byli vybráni do schválené sítě registrovaných 

sociálních služeb, což je v sociální oblasti přelomový krok, který vybraným službám 

zajišťuje jistotu financování na období let 2016-2020 s možností dalšího návazného 

financování. Pro naši službu je to velká radost, ale zároveň i zodpovědnost, protože to 

znamená, že jsme se stali pro Kraj významným poskytovatelem sociální služby, kterou 

musíme poskytovat v souladu se standardy kvality sociální práce a pravidelně ji rozvíjet. 

V říjnu 2015 proběhla v naší organizaci inspekce MPSV, která nám poskytla cennou 

zpětnou vazbu a vytyčila další cíle a směr naší práce pro celkový rozvoj naší organizace. 
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Organizační struktura k 31.12. 2015 

 

 

 

 

 

 

   Statutární zástupce 

RNDr. LudmilaDomonkosová 

Místopředseda 

Mgr. Helena Kočí 
 

Externí konzultant 

Mgr. Pavla Dörrová 
 

Externí konzultant 

MUDr. Jiří Starý 

Externí konzultant 

MUDr. Zdeňka Stašková 
 

Externí konzultant: 

 

 

 

 

Sociální pracovník 

Mgr. Helena Krautwurstová 

Tech.-ekonom. zabezpečení 

Zoltán Domonkos 

Pečovatelka, rozvoz 
obědů 

Karin Kuřicová 

Pečovatelka 

Marcela Šímová 
 

Pečovatelka, rozvoz 
obědů 

Eliška Maňasová 

Pečovatelka, rozvoz 
obědů 

Kristína Kubějová 

Účetní 

Monika Hanzlíková 

 

Administrativa 

 
Lenka Laburdová 

Technická podpora 

Doc. Ing. Petr Kočí, PhD. 
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Poslání služby  

 

Posláním pečovatelské služby zapsaného spolku DomA – Domácí asistence - je 

prostřednictvím odborných úkonů pečovatelské služby podporovat setrvání seniora a 

zdravotně postiženého v jeho přirozeném domácím prostředí a pomoci tak co nejvíce 

oddálit jeho nástup do pobytového zařízení. 

 

Cíle pečovatelské služby 

 

Hlavním cílem pečovatelské služby je prostřednictvím dopředu smluvených hlavních úkonů, 

které jsou zaměřeny především na pomoc při: péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při 

poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím nebo fakultativních úkonů zajistit a zachovat stávající kvalitu života 

uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit nástup do pobytového zařízení. 

 

Zásady služby 

 

Mezi zásady, kterými se při poskytování služby našim klientům řídíme a které dodržujeme, 

patří: 

 

 Zásada profesionálního poskytnutí služby – DomA, z.s umožňuje svým 

pracovníkům pravidelné zvyšování kvalifikace pomocí kurzů a školení na témata, 

která se úzce dotýkají výkonu pečovatelské služby. Rozšiřování vědomostí a 

zdokonalování dosavadních schopností pak umožňuje všem pracovníkům týmu 

poskytovat profesionální a kvalitní služby. 

 

 Zásada individuálního přístupu a partnerství – uživatel je vždy v rovnocenném 

vztahu vzhledem k pracovníkovi, který mu poskytuje jednotlivé úkony PS na základě 

individuálních požadavků dle jeho přání, potřeb a zvyklostí, aby tak byla zachována 

co možná nejvyšší míra sebeurčení při dojednávání cílů služby jednotlivého uživatele. 

Uživatel není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem při vytváření své vlastní 

podoby služby.   

 

 Zásada rovnosti všech uživatelů – mezi jednotlivými uživateli panuje rovnost při 

poskytování služby, nikdo není upřednostňován na úkor druhého. Pracovník služby 

vždy jedná s uživatelem s úctou, respektuje jeho lidskou důstojnost a hodnoty. 
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 Zásada samostatnosti, podpora nezávislosti uživatelů – pracovníci služby 

se nesnaží vytvářet uživatele závislé na poskytování služby, naopak se snaží 

dosáhnout takového stavu, aby byl uživatel co nejvíce samostatný (pokud je to 

vzhledem k jeho stavu a situaci možné) a pomalu se vracel do běžného života. 

Uživatel má vždy právo uplatnit svůj názor při řešení své nepříznivé situace, jednat na 

základě svých rozhodnutí a být sám sebou. Pracovník poskytuje uživateli zpětnou 

vazbu a pomáhá mu porozumět důsledkům své volby. 

 

 Zásada flexibility – služba a její jednotlivé úkony se vzhledem k času mění a vyvíjí, 

což pracovník služby reflektuje a spolu s uživatelem přizpůsobuje jeho aktuálním 

potřebám tak, aby služba vždy odrážela aktuální stav potřeb. 

 

Komu je služba určena – pozitivní vymezení cílové skupiny: 

 

Služba je poskytována těmto cílovým skupinám uživatelů: 

 

1. Osoby s chronickým duševním onemocněním; 

2. osoby s chronickým onemocněním; 

3. osoby s kombinovaným postižením; 

4. osoby s mentálním postižením; 

5. osoby s tělesným postižením; 

6. osoby se zdravotním postižením; 

7. senioři (za seniora přitom považujeme osobu, která dosáhla věku rozhodného pro 

přiznání starobního důchodu). 

 

Osoby uvedené pod čísly 1-7 zároveň splňují níže uvedená kritéria: 

 

1. jsou příjemcem příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 

platném znění nebo si jej v době podání žádosti o službu vyřizují nebo dle vyjádření 

praktického lékaře jejich osobní stav vyžaduje pomoc a podporu jiné osoby při 

alespoň jednom úkonu sebeobsluhy nebo osobní hygieny nebo péči o 

domácnosti nebo při zajišťování stravy nebo při kontaktu se společenským 

prostředím, 

2. mají trvalý pobyt v obci či městě, ve kterých společnost působí,  

3. podají žádost na zvláštním tiskopise společnosti, 

http://www.help-in.cz/dokuments/zadost_na_zavedeni_pec_sl_od_1.9.2012.docx
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4. souhlasí s podmínkami, způsobem poskytování a s cenou pečovatelské služby 

stanovenými poskytovatelem, se kterými jsou seznámeni v průběhu tzv. jednání se 

zájemcem o služby. 

 

Věková kategorie klientů: 

 

Dospělí – osoby ve věku 27 – 64 let; 

mladší senioři – osoby ve věku 65 – 80 let; 

starší senioři – osoby nad 80 let věku. 

 

Komu není služba určena – negativní vymezení cílové skupiny: 

 

 osoby, které nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, které jsou 

bez prokazatelného zdravotního postižení nebo chronického onemocnění; 

 osoby splňující podmínky uvedené v odstavci „komu je pomoc určena“ s 

dekompenzovaným psychickým onemocněním nebo závislí na alkoholu nebo drogách 

nebo osoby s nejvyšším stupněm závislosti na péči jiné osoby, která vyžaduje 

každodenní pomoc ve většině úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, pokud žije 

osaměle a nemůže současně využívat pomoc rodiny či jiných osob, jinou službou 

(např. denní stacionář, odlehčovací službu, tísňovou péči) nebo domácí 

ošetřovatelskou péči; 

 osobám, které nepatří do výše uvedené cílové skupiny (př. osoby se sluchovým či 

zrakovým postižením). 

 

Působnost pečovatelské služby 

Zapsaný spolek DomA– domácí asistence – rozvíjí svou činnost v oblasti hlučínského 

venkova od roku 2004. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a za podpory Obecního úřadu 

v Kobeřicích se podařilo v roce 2006 sdružení zaregistrovat u Ministerstva vnitra jako 

neziskovou organizaci formou občanského sdružení. V roce 2007 jsme získali registraci 

poskytovatele sociálních služeb. Naším cílem bylo a je rozvíjet zpočátku dobrovolnou aktivitu 

tak, abychom z úrovně zájmové činnosti vytvořili organizaci poskytující profesionální 

sociální služby našemu mikroregionu.  

Součástí naší vize poskytování terénních sociálních služeb bylo i vytvoření denního 

stacionáře, který nejvíce odpovídá místním potřebám a který se ve spolupráci se Slezským 

svazem invalidů daří od roku 2012 provozovat a rozvíjet. Tzv. Klub zralého stáří je plně 

využíván nejen místními seniory z Kobeřic, ale i těmi z blízkého okolí, pro které může naše 

pečovatelka dojíždět vozem. V současné době tak má Klub 15-20 stálých návštěvníků, kteří si 
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ve spolupráci s naší pracovnicí mohou sami aktivně určovat náplň činnosti Klubu a 

přizpůsobovat ji nejen např. aktuálnímu ročnímu období – Velikonoce, masopust, MDŽ, 

Vánoce atd. – ale i svým koníčkům, zájmům a přáním – např. zájmová četba, aktuální 

informace z kulturního a společenského života obce či využití služeb masérky.  

 

Oblast výkonu služby 

 

Úkony pečovatelské služby DomA – domácí asistence, z.s., jsou poskytovány individuálně 

v domácnosti klienta v místě jeho bydliště a do druhé poloviny roku 2013 byly poskytovány 

také v sociálních bytech pro seniory v Kobeřicích na ulici Mlýnská 2. V současné době prošel 

Dům s pečovatelskou službou celkovou rekonstrukcí, která trvala do listopadu 2013 a na 

nových obyvatelích je, zda se rozhodnou některou ze služeb DomA, z.s. využívat. V roce 

2014 a 2015 se tak nestalo, obyvatelé domu však na naši službu mají trvale k dispozici 

telefonní kontakt a adresu na nástěnce.  

 

Služba je také poskytována i v okolních vesnicích, konkrétně v Hněvošicích, Bolaticích, 

Rohově, Sudicích, Chuchelné, Služovicích, Strahovicích, Velkých Hošticích, Štěpánkovicích 

a Ostravě – Třebovicích – viz. mapka. 
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Působnost zapsaného spolku DomA 
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Personální zajištění služby 

Personálně službu zajišťují terénní pracovníci, všichni splňují kvalifikační předpoklady a mají 

dlouholetou praxi. 

Celkový počet pracovníků ke dni 31.12.2015 (kmenových i externích) DomA – domácí 

asistence – je následující:  

na hlavní pracovní poměr, v rozsahu polovičního úvazku, jsou zaměstnáni 4 pracovníci, na 

DPP:10 pracovníků. 

 

Organizace jim poskytuje možnost celoživotního vzdělávání.  

 

Mezi nejčastěji poskytované úkony pečovatelské služby patří: 

 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití – celkem odpracováno 69 hodin; 

 pomoc při oblékání a svlékání; 

 pomoc při úkonech osobní hygieny - celkem odpracováno 376 hodin; 

 dovoz nebo donáška oběda v pracovních dnech v Kobeřicích a Sudicích - celkem 

odpracováno – 7020 úkonů; 

 zapůjčení  jídlonosičů; 

 běžný úklid a údržba v domácnosti - celkem odpracováno 182 hodin; 

 zapůjčování kompenzačních pomůcek; 

 pomoc při péči o vlastní osobu - celkem odpracováno 103 hodin; 

 doprovod k lékaři; 

 pomoc při jednání s úřady. 
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Zpráva o činnosti za rok 2015 

 

Naše služby jsou dlouhodobého charakteru. V rámci pečovatelské péče jsme se věnovali 

klientům, přestože většina z nich využila třeba jen jednotlivé služby na omezený časový úsek 

v roce. Zatím nejvyužívanější službou je pomoc při obstarávání stravy formou rozvozu obědů, 

dnes již ze tří provozoven v Kobeřicích a také ze ZŠ v Sudicích. Mezi další důležité a časté 

výkony, kterým se naše pečovatelky věnují, však v poslední době patří také pomoc při osobní 

hygieně, pomoc při podání jídla a jednoduché úkony pečovatelského charakteru. 

 

 

Potřebnost terénních sociálních služeb 

Rok Počet klientů Počet služeb Počet výkonů 

2005 10 3 489 

2006 16 4 1023 

2007 43 (+ 100 průzkum) 5 3624 

2008 55 7 5317 

2009 81 7 8627 

2010 85 8 12091 

2011 66 7 9268 

2012 57 7 19637 

2013 67 17 19271 

2014 67 18 25010 

2015 68 18 16938 
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Hodnocení úspěšnosti DomA – domácí asistence 

 

V roce 2015 se podařilo: 

 

 zařadit naši službu do sítě podporovaných sociálních služeb v Moravskoslezském 

kraji 

 získat podporu dvou projektů v Regionálním operačním programu, což konkrétně 

znamená zisk 10 nových elektronických polohovacích postelí včetně matrací, bočnic, 

čel a hrazd a 2 nových užitkových vozů 

 proškolit 3 další pracovníky v rámci rekvalifikačního programu Vzdělávejte se pro 

růst – kurz pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hodin 

 rozvíjet činnost Klubu zralého stáří ve spolupráci se Slezským svazem invalidů za 

podpory Obce Kobeřice 

 udržet a dále rozvíjet zavedený rozsah pečovatelských služeb  

 zakoupit nové kompenzační pomůcky – konkrétně 2 elektronické antidekubitní 

matrace 

 projít Inspekcí kvality sociálních služeb  
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

 

Díky sponzorským i věcným darům jednotlivců, rodin, ale také pravidelné podpoře Obecního 

úřadu Kobeřice, Moravskoslezského kraje a Nadací, které se snažíme oslovovat s žádostí o 

podporu, disponuje naše organizace stále se rozšiřující půjčovnou kompenzačních pomůcek, 

které slouží jako velice cenná pomoc jak pro samotné klienty, kteří pomůcku osobně užívají, 

tak i pro jejich blízké, kteří jim poskytují pomoc a podporu v jejich přirozeném domácím 

prostředí. Mezi nejčastěji využívané pomůcky patří polohovací postele, které se ukázaly jako 

velice efektivní pomoc rodinám, kde je člen rodiny upoután na lůžko. 

Polohovací postele, které máme k dispozici, jsou ovládány elektronicky a jsou velice 

komfortní na obsluhu pro všechny osoby, které ji užívají. 

K 31.12.2015 můžeme nabídnout k zapůjčení 10 zcela nových polohovacích postelí, 

významný podíl na jejich zakoupení mají sponzorské dary místních podnikatelů a obce 

Kobeřice. Polohovací postele se vždy zapůjčují včetně matrace, nastavitelných bočnic, hrazdy 

a čela postele.  

 

Děkujeme dárcům z naší obce, kteří nabídli tyto pomůcky k dalšímu použití. 

 

 

  

 

 



 

 Kobeřice,  Stiborská 40 

747 27 

IČO 27031012 

 

Výroční zpráva za rok 2015  - 18 - 

Poděkování 

 

V roce 2015 nás finančně podpořily tyto instituce a jednotlivci: 

 

MPSV a Moravskoslezský kraj 

 Regionální operační program 

obec Kobeřice 

manželé Kočí 

 manželé Domonkosovi 

 Monika Hanzlíková 

 

Srdečně děkujeme! 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

ROZVAHA (v celých tisících)  

 

AKTIVA 
1.1.2015 31.12.2015 

A. Dlouhodobý majetek celkem      18 695 

1. Dlouhodobý  nehmotný majetek    

2. Dlouhodobý hmotný majetek 81 914 

3. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

4. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -63 -219 

B. Krátkodobý majetek celkem  233 268 

1. zásoby celkem   

pohledávky celkem 69 90 

3. krátkodobý finanční majetek celkem 149 148 

   

4. jiná aktiva celkem 15 30 

AKTIVA CELKEM 251 963 

   

 

 

PASIVA 1.1.2015 31.12.2015 

A. Vlastní zdroje celkem 157 672 

1.Jmění celkem       553 

2. Výsledek hospodaření celkem 157 119 

B. Cizí zdroje celkem 94 291 

1.Rezervy   

2.Dlouhodobé závazky celkem   

3.Krátkodobé závazky celkem 78 262 

4.Jiná pasiva 
16 29 

PASIVA CELKEM 
251 963 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) 

 

Název ukazatele Náklady na činnosti celkem     

A.Náklady 69 

Spotřebované nákupy celkem 303 

Služby celkem 946 

Osobní náklady celkem 11 

Daně a poplatky celkem 16 

Ostatní náklady celkem 156 

Náklady celkem 1501 

B. Výnosy  

Tržby za vl.výkony celkem 620 

Ostatní výnosy celkem 248 

Přijaté příspěvky celkem 36 

Provozní dotace celkem 559 

Výnosy celkem 1463 

Výsledek hospodaření před zdaněním -38 

Výsledek hospodaření po zdanění -38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu podává:  RNDr. Ludmila Domonkosová 

 předsedkyně sdružení 

 

V Kobeřicích dne 28.2.2015 



 

 Kobeřice,  Stiborská 40 

747 27 

IČO 27031012 

 

Výroční zpráva za rok 2015  - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


