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A. Úvodní slovo ředitelky společnosti 

 

Vážené dámy a pánové, 

letošní rok je rokem zlomovým pro naši organizaci. Dokončovali jsme práci započatou v letech 

minulých. Vzhledem ke končícímu programovému období Evropských strukturálních fondů, jsme byli 

nuceni utlumit naše činnosti. Celý tým se tak stal dobrovolnými spolupracovníky a za to jim děkuji. 

 

 

Bc. Lenka Tichavská 

Ředitelka Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

  

  



B. Údaje o společnosti 

Název společnosti:  Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Statutární zástupce:  Bc. Lenka Tichavská - ředitel společnosti 

Právní forma:   Obecně prospěšná společnost - Akreditovaná vzdělávací instituce 

 

Sídlo společnosti:  Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník 

Doručovací adresa:  Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník 

IČ:    27847977 

Datová schránka:                     bkyt4gn 

 

Telefon:    +420 736 472 168 

E-mail:    srssjesenik@email.cz  

Webové stránky:      www.srssjesenik.cz  

  

Společnost zapsána:  Krajský soud v Ostravě 

Spisová značka:  O 1009  

Datum zápisu:   21. 6. 2008 

 

Zakladatelé společnosti:  Mgr. Leoš ZATLOUKAL 

Miluše HORKÁ 

 

 

mailto:srssjesenik@email.cz
http://www.srssjesenik.cz/


C. Cíle a poslání společnosti: 

1) Posláním Společnosti je šířit a prosazovat principy a metody komunitního plánování, rozvoj 
kvality a dostupnosti sociálních služeb.  
 

2) Společnost proto bude zejména usilovat o:  

a) šíření informací formou publikační, osvětové, přednáškové, lektorské a výukově výcvikové 
činnosti, 

b) získávání a sběr informací cestou výzkumnou, rešeršní či překladatelskou,  

c) poskytování expertní, supervizní a konzultační služby v oblasti komunitního plánování a 
rozvoje sociálních služeb, včetně výzkumných prací a podkladových analýz,  

d) organizování a pořádání vzdělávacích a osvětových programů,  

e) pořádání benefičních a charitativních akcí na podporu sociálních služeb,  

f) vedení programů komunitního plánování s mezioborovým rozsahem,  

g) přípravu projektových dokumentací a realizaci projektů,  

h) provozování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů,  

i) podporu procesů posilujících občanskou společnost především zapojováním občanů na 
místní úrovni do správy věcí veřejných,  

j) vytváření, organizování a podporu struktur zajišťujících fungování procesů komunitního 
plánování v regionech a místních komunitách,  

k) napojení na evropské modely municipální demokracie a na modely participativní demokracie,   

l) podporu zvyšování kvality práce správních a samosprávních orgánů a úřadů v oblasti 
sociálních služeb, specificky o:  

1. zvyšování kvality práce v sociálních službách,  

2. zprůhledňování vztahů mezi poskytovateli, zadavateli a uživateli sociálních služeb a 
o podporu jejich rovnoprávného postavení jako účastníků komunitního plánování.    



D. Struktura společnosti 

 

Správní rada: 

Daniel Horký    - předseda správní rady 

Bc. Jana Macková, DiS.  - člen správní rady 

Bc. Marcel Šos, MBA   - člen správní rady 

 

Dozorčí rada: 

Ing. Michaela Rešková  - předseda dozorčí rady 

Kurt Látal    - člen dozorčí rady 

Ing. Jan Rotter     - člen dozorčí rady 

 

 

Ředitelka společnosti:  Bc. Lenka Tichavská 

 

 

Zaměstnanci na pracovní smlouvy:0 

 

Zaměstnanci na dohody o provedení práce a jiné obdobné pracovně právní vztahy: 3  



E. Činnost společnosti  

Realizované projekty:  

Žádné projekty nebyly realizovány z důvodu ukončení programovacího období. 

 

 

  



Realizované veřejné zakázky: 

Poskytovatel dotace:  OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Realizátor projektu:  Město Jeseník 

Projekt:   Sociální integrace na Jesenicku 

Číslo projektu:              CZ.1.04/3.2.00/55.00006       

Veřejná zakázka:           Administrace projektu     

Číslo zakázky:                01/2011/55.00006      

Realizace zakázky:  1. 10. 2011 - 31. 5. 2015 

Rozpočet zakázky: 2.635.600,00 Kč bez DPH a 3.162.720,00 Kč s DPH 

Anotace projektu:             Administrace, obsahové vedení a koordinace sociálních a fakultativních 
služeb – aktivit projektu, organizace a vedení dvaceti setkání realizačního týmu, tří 
evaluačních workshopů a konference, zpracování závěrečného dokumentu o celém 
Individuálním projektu.  

KA_01_administrace a obsahové vedení projektu  
KA_02_ evaluace dopadů projektu na cílovou skupinu  
KA_03_posílení ekonomické stabilizace cílové skupiny, tematické semináře pro cílovou 
skupinu, akreditované vzdělávací programy a odborné semináře pro vytvořený místní tým 
dluhových poradců UKONČENO k 31.12.2013.  
KA_04_sjednocení práce terénních pracovníků a vytvoření funkčního modelu terénní práce 
na Jesenicku  
KA_05_ terénní programy a fakultativní služby pro osoby bez přístřeší a osoby sociálně 
vyloučené – prostupné bydlení a zaměstnávání  
KA_06_terénní programy pro osoby s návykovým jednáním  
KA_07_víkendový provoz NZDM a terénní program pro děti a mládež 16-26 let, včetně 
poskytování besed a obdobných aktivizačních akcí  

KA_08_sociální rehabilitace a vytvoření mezioborového týmu odborníků na zaměstnanost. 

 

 

Poskytovatel dotace: OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
Realizátor projektu: „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v 
Olomouckém kraji“,  
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/a9.00017  

Veřejná zakázka: „Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Olomouckém kraji“  
Číslo zakázky: 2014/01348/OIEP/DSM  
Realizace zakázky: 1. 5. 2014 – 30. 4. 2015  
Rozpočet zakázky: 546 920 Kč s DPH a 452 000,- Kč bez DPH  
Anotace zakázky:  
Zajištění metodické podpory komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na 
obecní a krajské úrovni, včetně zajištění, udržení a vedení Krajské koordinační skupiny v 
rozsahu 350 hodin.  
Realizace akreditovaného vzdělávání v rozsahu 32 výukových hodin k podpoře procesů 
KPSS.  
Metodika ke tvorbě komunitních plánů - střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na 
obecní úrovni ke sjednocení výstupů pro potřeby střednědobého plánování rozvoje 
sociálních služeb Olomouckého kraje. 



 

 



Podané projekty: Vzhledem ke končícímu programovacímu období, nebyly v roce 2015 
podány žádné projekty.  



Realizované aktivity: 

 

Obec Kobylá nad Vidnavkou v partnerství se Střediskem rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník 
zahájila výstavbu šesti vstupních bytů, kterou spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

Smyslem uskutečnění akce je vytvoření šesti 
malometrážních bytů v podkroví Obecního úřadu Kobylá 
nad Vidnavkou č. p. 53, které mají charakter sociálního 
bydlení.  

 

Bytové jednotky 
budou mít od cca 23,40 

m2 do 41,5 m2 podlahové plochy. O jejich „obsazení“ bude 
rozhodovat Zastupitelstvo obce. Dříve než však budou byty 
vystavěny, budou zpracována pravidla pro uzavření nájemního 
vztahu k bytu a budou zajištěny vhodné sociální služby pro podporu 
nájemníků. Snahou obce je i vytvořit pracovních příležitosti v rámci 
jiných projektů. 

 

Na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 117D514000450 
akce „6 VB Kobylá nad Vidnavkou“ ze dne 7. 9. 2015 byla zahájena výstavba 6 vstupních bytů. 
Stavební práce realizuje vítěz výběrového řízení firma Jiří Grigoriadis, Havlíčkova 570, 790 70 
Javorník.   

Celkové náklady akce 3 364 733 Kč. 

Dotace MMR ČR 3 094 679 Kč 

Ukončení realizace akce - výstavby bytů 31. 12. 2016 

Financování akce – výstavby bytů 31. 05. 2017 

Předložení dokumentace k závěrečnému 
vyhodnocení akce – výstavby bytů 

30. 06. 2017 

 

 

Metodická podpora k procesům střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na základě 
objednávek byla poskytována městům: 

Zábřeh, Mohelnice, Magistrát města Olomouce, Litovel, Magistrát města Prostějova a Konici 
prostřednictvím Charity Konice. 

 

 



Ve dnech 24 a 25. 2015 SRSS o.p.s. realizovalo dvoudenní akreditované vzdělávání na zakázku pro 
Magistrát města 
Olomouc.  

 

 

 

                                                       

 

 

 

          

SRSS, o.p.s. Jeseník se aktivně účastnilo lokálního partnerství a spolupracovalo při tvorbě 
Strategického plánu sociálního začleňování Jesenicko 2015-2018. 

 
 

 



F. Přehled hospodaření  



Sisyfos © 2005,  ALEF Jeseník s.r.o.

Spotřeba materiálu

1 2

Číslo účtu Název ukazatele Číslo 

řádku

Činnost hlavní

501

IČO

Činnost hospodářská

Spotřeba energie502

Spotřeba ostatních neskladov atelných dodáv ek503

Prodané zboží504

Oprav y  a udržov ání511

Cestov né512

Náklady  na reperezentaci513

Ostatní služby518

Mzdov é náklady521

Zákonné sociální pojištění524

Ostatní sociální pojištění525

Zákonné sociální náklady527

Ostatní sociální náklady528

Daň silniční531

Daň z nemov itostí532

Ostatní daně a poplatky538

Smluv ní pokuty  a úroky  z prodlení541541

Ostatní pokuty  a penále542

Odpis pohledáv ky543

Úroky544

Kursov é ztráty545

Dary546

Manka a škody548

Jiné ostatní náklady549

Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku551

Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku552

Prodané cenné papíry  a v klady553

Prodaný materiál554

Tv orba zákonných rezerv556

Tv orba zákonných oprav ných položek559

Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)

Smluv ní pokuty  a úroky  z prodlení

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

organizačních složek státu
územních samosprávných celků 

a příspěvkových organizací

(v tisících Kč na 2 des. místa)

 sestavena  k 31.12.2015

IČO

27847977

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s., Jeseník

Název a sídlo jednotky:

Název nadřízeného orgánu

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

schváleno MF ČR č.j. 283/77 

227/2001 s účinností pro 

organizační složky státu, státní 

fondy, územní samosprávní celky 

a příspěvkové organizace

Ministerstvo financí Úč OÚPO 4 - 02

Celkem

3

...

OKEČ

              0,00          29 250,58          29 250,58001

              0,00               0,00               0,00002

              0,00               0,00               0,00003

              0,00               0,00               0,00004

              0,00               0,00               0,00005

              0,00               0,00               0,00006

              0,00           6 782,88           6 782,88007

              0,00         599 173,91         599 173,91008

              0,00         146 056,30         146 056,30009

              0,00               0,00               0,00010

              0,00               0,00               0,00011

              0,00               0,00               0,00012

              0,00               0,00               0,00013

              0,00               0,00               0,00014

              0,00               0,00               0,00015

              0,00               0,00               0,00016

              0,00               0,00               0,00017

              0,00               0,00               0,00018

              0,00               0,00               0,00019

              0,00               0,00               0,00020

              0,00               0,00               0,00021

              0,00               0,00               0,00022

              0,00               0,00               0,00023

              0,00           1 219,57           1 219,57024

              0,00               0,00               0,00025

              0,00               0,00               0,00026

              0,00               0,00               0,00027

              0,00               0,00               0,00028

              0,00               0,00               0,00029

              0,00               0,00               0,00030

              0,00         782 483,24         782 483,24031



 
Sisyfos © 2005,  ALEF Jeseník s.r.o.

Změna stav u zásob polotov arů

611 Změna stav u zásob nedokončené v ýroby

Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 59-60-61) (+/-)

591 Daň z příjmů

Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-31)

604

Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)

691 Prov ozní dotace

659 Zúčtov ání zákonných oprav ných položek

652

Tržby  za prodané zboží

Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku

656 Zúčtov ání zákonných rezerv

655 Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku

654 Tržby  z prodeje materiálu

653 Tržby  z prodeje cenných papírů a v kladů

652

602

Tržby  z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

649 Jiné ostatní v ýnosy

541648 Zúčtov ání f ondů

645 Kusov é zisky

644

Tržby  z prodeje služeb

Úroky

643 Platby  za odepsané pohledáv ky

Číslo 

řádku

Název ukazateleČíslo účtu

642 Ostatní pokuty  a penále

Tržby  za v lastní v ýrobky

641 Smluv ní pokuty  a úroky  z prodlení

601

624 Aktiv ace dlouhodobého hmotného majetku

623 Aktiv ace dlouhodobého nehmotného majetku

622 Aktiv ace v nitroorganizačních služeb

621 Aktiv ace materiálu a zboží

614 Změna stav u zv ířar

613 Změna stav u zásob v ýrobků

612

Dodatečné odv ody  daně z příjmů595

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpov ědné 

osoby :

Podpis osoby  

odpov ědné za 

sestav ení:

Okamžik sestav ení:

Telef on:

Činnost hospodářská

2

Celkem

3

1Činnost hlavní

1

              0,00               0,00               0,00032

              0,00         704 868,59         704 868,59033

              0,00               0,00               0,00034

              0,00               0,00               0,00035

              0,00               0,00               0,00036

              0,00               0,00               0,00037

              0,00               0,00               0,00038

              0,00               0,00               0,00039

              0,00               0,00               0,00040

              0,00               0,00               0,00041

              0,00               0,00               0,00042

              0,00               0,00               0,00043

              0,00               0,00               0,00044

              0,00               0,00               0,00045

              0,00             107,00             107,00046

              0,00               0,00               0,00047

              0,00               0,00               0,00048

              0,00           2 000,00           2 000,00049

              0,00               0,00               0,00050

              0,00               0,00               0,00051

              0,00               0,00               0,00052

              0,00               0,00               0,00053

              0,00               0,00               0,00054

              0,00               0,00               0,00055

              0,00               0,00               0,00056

              0,00               0,00               0,00057

              0,00         706 975,59         706 975,59058

              0,00         -75 507,65         -75 507,65059

              0,00               0,00               0,00060

              0,00               0,00               0,00061

              0,00         -75 507,65         -75 507,65062



G. Plány roku 2016: 

 

- Cílem SRSS o.p.s. Jeseník je obnovit dluhové poradenství formou veřejné služby. 
- Realizovat metodickou podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 
- Realizovat akreditovaná vzdělávání a rozšiřovat své portfolio. 
- Být servisní organizací pro obce a neziskové organizace v oblasti zpracovávání projektových 

žádostí. 
- Zaměření na ekonomickou stabilizaci společnosti v oblasti personálního obsazení. 

 



H. Partneři, spolupracující organizace a instituce 

Olomoucký kraj 

Město Jeseník 

Kobylá nad Vidnavkou 

Magistrát města Prostějova 

Magistrát města Olomouce 

Město Zábřeh 

Město Mohelnice 

Město Litovel 

 



I. Poděkování 

 

Za podporu v roce 2015 děkujeme následujícím partnerům a institucím: 

 

Městu Prostějovu 

Instituto Comenius, Mexiko 

Mgr. Radko Tichavskému 

 

 


