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Ústav v roce 2017 poskytoval šest registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
O  sociálních  službách v platném  znění.  K těmto  registrovaným  službám  poskytl  ústav
potřebným osobám i tzv. fakultativní služby, které pomohly seniorům a osobám s postižením
zajistit jejich v domácím prostředí nebo pobytovém zařízení.

V roce 2017 přijal  ústav na zajištění  registrovaných sociálních služeb podporu od územních
samosprávných celků, úřadu práce. Náklady na zajištění provozu sociálních služeb byly rovněž
hrazeny z úhrad od klientů za poskytnuté služby a z darů. Část nákladů na sociální služby byla
pokryty výnosy z hospodářské činnosti organizace. 

Co jsme dělali, viděli, prožili 

Při  péči  o  klienty  jsme  se  snažili  zajistit  nejen  individuální  péči,  ale  v  rámci  sociálně
terapeutických či výchovných činností podpořit osoby s handicapem při začleňování do místní
komunity  prostřednictvím  společných  činností.  Společné  akce  měly  za  cíl  nejen  poznávání
okolí,  rozšiřování  znalosti,  ale  i  informování  veřejnosti  o existenci  a  poskytování  sociálních
služeb v regionu.

 Leden
Denní stacionář UTILIS: využití sněhové nadílky a velké bobování,
Domovinka: trénování paměti spolu s klienty Integračního centra,

 Únor
Integrační centrum UTILIS: společenský ples v Hodoníně, 
Denní stacionář UTILIS: návštěva výstavy Mandal v Lichteštejnském domě,

 Březen
Integrační centrum UTILIS: rekondiční dvoudenní pobyt v Luhačovicích, 
Denní stacionář UTILIS:  tradiční vynášení Morany,                                                
Domovinka: trénování paměti – penzion Podivín, sběr medvědího česneku a jeho zpracování,

 Duben
všechna střediska: velikonoční dílny – udržování tradičních zvyků,
Integrační  centrum UTILIS:  účast  na  sportovních  hrách  -  Sportparáda  Hodonín,  získání  2.
místa, návštěva kina v Břeclavi, návštěva kočičí kavárny v Brně Pelíšek,  
Denní stacionář UTILIS:  návštěva divadla Radost v Brně, představení Broučci,

 Květen
Integrační  centrum  UTILIS:  Abilympiáda  Pardubice  –  zisk  1.místa  v  ubrouskové  technice,
návštěva ZOO Brno, 
Denní stacionář UTILIS: společný výlet na Nový dvůr,
Domovinka: návštěva soukromé farmy Salma – domácí zvířata a senior, 

 



 Červen
Integrační centrum UTILIS: sportovní hry v Zubří, celkem získali 16 medailí, z toho 2x zlatá
medaile za běh, 8x stříbrná medaile a  6x medaile bronzová, 
Denní stacionář UTILIS: společný Dětský den v knihovně Poštorná, poznávání život zvířat v
ZOO Hodonín, poznávání života na statku v Lanžhotě, Dětský den s dětmi ZŠ Charvátská Nová
Ves,
Domovinka – sportovní odpoledne, opékání špekáčků, návštěva sociálního zařízení v Klentnici, 

 Červenec
Integrační  centrum UTILIS:  v  rámci  programu  Prázdniny  s  UTILISEM –  výšlap  na  Svatý
kopeček v Mikulově, poznávání kulturních památek v LVA,  
Denní stacionář UTILIS: integrační denní tábor pro děti se znevýhodněním „Máme rádi zvířata,
protože jsou chlupatá“, 
Domovinka – zhlédnutí pohádky Čert a Káča v podání klientů Integračního centra UTILIS na
denním táboře,

 Září
Integrační centrum UTILIS:  návštěva Kozího Hrádku v Mikulově, historické památky Brno –
Kostnice u Sv.Jakuba,
Domovinka - sportovní odpoledne, opékání špekáčků, penzion Podivín: trénování paměti,

 Říjen
Integrační centrum UTILIS: návštěva zámku Břežany,
Denní stacionář UTILIS: akce s kamarády Halloween,
Domovinka – pohádka Čert a Káča v podání klientů Integračního centra UTILIS v Domovince, 

 Listopad
Integrační  centrum UTILIS:  návštěva  krytého  bazénu  v  Lednici,  využití  procedur,  účast  na
diskotéce, 
Denní stacionář UTILIS: návštěva výstavy loutek na zámku ve Valticích, návštěva výstavy v
Městském muzeu a galerii Břeclav  - Leonardo da Vinci, 
Domovinka - penzion Podivín: trénování paměti, předvánoční bohoslužba, vánoční „finišování“
výrobků na vánoční trhy,

 Prosinec
účast na Vánočních trzích Břeclav - všechna střediska,
Integrační  centrum  UTILIS:  mikulášská  nadílka  v  maskách,  vánoční  trhy  Brno,  návštěva
představení Mary Poppins v Brně, 
Denní  stacionář  UTILIS:  mikulášská  nadílka,  zpívání  vánočních  koled  –  žáci  ZŠ  Kupkova
Břeclav, vánoční besídka spolu s rodiči dětí, 
Domovinka – mikulášská besídka, vánoční koledování s paní Bartolšicovou, návštěva dětského
souboru Koňárek z Poštorné. 

Ústav v roce 2017

V roce 2017 poskytli pracovníci ústavu sociální péči 354 osobám, z toho:
 227 ženám, 
 103 mužům,
   24 dětem.

Ve  všech  šesti  registrovaných  sociálních  službách  jsme  poskytovali  odbornou  sociální  péči
zaměřenou na individuální potřeby jednotlivých uživatelů služeb:  

 Pečovatelská služba
 Domov se zvláštním režimem

 



 Odlehčovací služba (pobytová, ambulantní),
 Osobní asistence
 Integrační centrum UTILIS
 Denní stacionář UTILIS.

Ústav  poskytoval  odbornou  péči  všem uživatelům  služeb.  Pracovníci  v  sociálních  službách
absolvovali  předepsané vzdělávání  v minimální  délce 24 hodin ročně a byla jim poskytnuta
supervize.  

Přepočtený počet zaměstnanců v organizaci za rok 2017 činil 64 zaměstnance, 1 ředitelka:

 mzdové náklady v roce 2017 činily  15 892 tis. Kč, 

 sociální pojištění a zdravotní pojištění  5 276 tis. Kč, 

 Zákonné sociální náklady 58 tis. Kč. 

Sociální služby v roce 2017

Pečovatelská služba Remedia

byla poskytována osobám ve vlastním prostředí doma, či penzionu. Celkem tuto službu v roce
2017 využilo 163 osob - seniorů nebo osob s postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci a sami bez pomoci a podpory jiné osoby by nemohly zůstat  i  nadále doma ve svém
vlastním sociálním prostředí. Počet uživatelů služby se liší měsíc od měsíce a rovněž se liší
délka doby poskytované péče.  
Pečovatelská služba se poskytovala nepřetržitě sedm dní v týdnu, od pondělí do neděle, včetně
svátků, 6 – 22 hod.. Péče byla poskytována dle individuálních potřeb jednotlivým uživatelům, a
to jak ve stanovení pomoci - druhu úkonu, tak i v častosti a způsobu provádění těchto úkonů.

Pečovatelská služba se poskytovala v těchto obcích ORP Břeclav:
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves,
Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice, Zaječí.

                                                                                                                                      

V  roce  2017  poskytli  pracovníci  10  231,71  hodin  přímé  péče  u  klientů  v  jejich  vlastním
prostředí, čas strávený na cestě  ke klientům činil 1831,12 hodin. 

V tomto roce jsme poskytli bezplatnou péči dvěma osobám dle § 75  odst. 2 zákona č.
106/2008 Sb. o sociálních službách ve výši neuhrazených úhrad 175 tis. Kč.

Nejčastější úkony v domácnostech klientů:
-  dovoz stravy, obědů do domácnosti                                                                       9 809 ks
-  příprava a podání jídla a pití                                                       4 718 úkonů  /  2 170 hod.
-  pomoc při osobní hygieně                                                           6 224 úkonů  /  3 092 hod.

Některé úkony byly uskutečňovány minimálně nebo dlouhodobě vůbec,  např. donáška vody a
topení v kamnech, včetně donášky paliva, údržba topení.  

Strava byla potřebným osobám zajišťována z Domova seniorů v Břeclavi a Školní jídelně v
Podivíně, dietní strava z kuchyně Nemocnice v Břeclavi – firma Aramark. 

 



V     roce 2017 využilo pečovatelskou službu:    
Počet uživatelů 163 osob; z toho  bylo 54 mužů a   109 žen. 
                                                                                                                                

Nejpočetnější skupinu tvořili uživatelé ve věku 85-89 let, průměrný věk klientů byl 86,5 roku.  

Terénní pečovatelská služba byla poskytována pracovníky v sociálních službách v  přepočtu na
úvazky 10,3, včetně sociálních pracovnic. Celkový počet zaměstnanců na středisku pečovatelské
služby byl v přepočtu na úvazky 11,7, včetně pracovníků na dohody .
                                                                                                             
 

Domov se zvláštním režimem, Domovinka  Remedia                
 

Služba se poskytovala osobám, které trpěli poruchami paměti, např. Alzheimerova
demence, vaskulární demence, stařecká demence. 

Služba byla zaměřena na podporu
a pomoc osobám s tímto postižením, 
protože jejich schopnosti zajistit 
si péči o vlastní osobu vlastními silami
byly již onemocněním silně narušeny.
 
  

                                                                                                                                              návštěva kostela

 

méně než 50 let - 3%

65-69 let - 4%

70-74 let - 8%

75-79 let - 14%

90-94 let - 14%

95 let a více - 6%

80-84 let - 20%

85-89 let - 31%



Nezbytným předpokladem péče bylo vytvoření podmínek jistoty a bezpečí v zařízení. 
Služba byla poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok.  
                                                                                                    
Klientům v zařízení bylo poskytnuto ubytování, péče, a strava 5x denně, diabetici 6x denně. 

V roce 2017 byla v pobytovém zařízení poskytnuta péče celkem 21 osobám trpícími  poruchami
paměti  (demencí)  a to jak osobami z Břeclavi,  tak i  z ostatních  obcí Jihomoravského kraje.
Celkově pobytů, tzv. obložnost byla naplněna na 99,3 %, celkem 6 192 tzv. lůžkodnů. Nevyužití
obsazenosti vzniklo při úmrtí  dobou, než se lůžko obsadí novým klientem.  

Péči klientům poskytovali  pracovnice sociální péče v následujících činnostech: 
 pomoc při osobní hygieně,
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 orientace v prostředí, 
 sociálně terapeutické činnosti: nácvik základních činností v péči o osobu a své potřeby.

Aktivizační činnosti pro klienty zařízení připravovali pracovníci aktivizace:  zejména čtení z 
novin, časopisů a knih, poslech hudby a čtených knih z CD, pečení, sbírání bylin a následné 
zpracování (sirupy, čaje), posezení v kavárně či hospůdce v okolí, výlety do okolí, šnekoterapie, 
péče o květiny aj. Externími spolupracovníky byla klientům poskytována canisterapie, 
pravidelně 1x v týdně zařízení navštěvoval kaplan.                                                                         
Obyvatelům zařízení byla poskytována zdravotní péče na základě indikace praktických lékařů.   
Péči o klienty zajišťovalo v přepočtených úvazcích 13,57 pracovníků včetně zdravotních sester.
Celkový počet zaměstnanců na středisku byl v přepočtu na úvazky 16,24 včetně pracovníků na
dohody.
  
                                                                                                           

Odlehčovací služba, Domovinka Remedia                                

Sociální služba podporovala v roce 2017 pečující rodiny, které se běžně staraly o své potřebné
členy rodiny.  Podpora o člena rodiny na nezbytnou dobu po dobu nepřítomnosti pečující rodiny,
např. z důvodů hospitalizace, odpočinku, rekvalifikace.
V roce 2017 byla odlehčovací péče poskytnuta celkem 51 osobám, z toho 8 mužům a 43 ženám,
u  klientů byla péče poskytnuta opakovaně. 
Počet tří lůžek pro pobytovou službu byl využit na 98,2 % -  1075 tzv. lůžkodnů. Denních pobytů
bylo celkem 885 v různých časových dispozicích.

Odlehčovací služba se poskytovala nepřetržitě po celý rok :                                

- péče na krátkou dobu, jedna až několik hodin,              
- pobyt v zařízení denní nebo celodenní s nocí.                              

Osobám v odlehčovacích službách se poskytovala zejména pomoc a podpora při zajištění péče
 o vlastní osobu: péče o tělo, hygiena, podpora a pomoc při podávání jídla, aktivity zaměřené
na podporu a udržování schopností stávajících  schopností.

Klientům odlehčovací služby byla v případě potřeby poskytována zdravotní péče  na základě
indikace praktických lékařů.                        

 



Připravované aktivity pro klienty: pečení,
vycházky, canisterapie, šnekoterapie, 
výtvarné činnosti, poslech hudby a čtení, 
kvizy, péče o zahrádku a udržování zvyků
a tradic související se střídáním ročního 
období a svátků.

 
Službu odlehčovací péče zajišťovalo
v přepočtu na celé úvazky v přímé
obslužné péči 3,63 pracovníků.  
Všech pracovníků na středisku bylo 4,53 úvazku, 
včetně pracovníků na dohody.  
                                                                                                                 vánoční pečení

Osobní asistence  Remedia

je  služba,  která  je  od  obyvatel  regionu  stále  více  vyžadována.  Osobní  asistence  pomohla
osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, aby i nadále zůstaly doma ve vlastním
sociálním prostředí.  Péče se poskytovala dle potřeb klientů nepřetržitě 24 hodin denně.
  
V  roce  2017  byla  poskytována  zejména  osobám  se  zdravotním  postižením  a  seniorům  ve
vlastním sociálním prostředí  nebo prostředí,  kde trávili  čas vrstevníci,  ve škole při  naplnění
základní  školní  docházky  při  trávení  volného  času  apod.  Poskytnutím  osobní  asistence
docházelo k naplnění vlastních potřeb klientů. 

Osobní  asistence  byla  založena  na  individuálním  přístupu,  ve  velké  míře  se  uplatňovala
spolupráce s uživatelem služby, jeho rodinou či kamarády. 

V roce 2017 využilo služeb osobní asistence 27 osob, z toho 5 mužů a 22 žen. 

 

méně než 50 let - 25%

85-89 let - 15%

90-94 let - 15%

50-54 let - 5%

65-69 let - 5%

70-74 let - 10%

75-79 let - 10%

80-84 let - 15%



Nejpočetnější skupinu ve službě osobní asistence tvořily osoby mladší 50 let.

Celkem bylo klientům poskytnuto 13 151 hodin péče,  tj.  v  průměru 36 hod.  péče na jeden
kalendářní den v roce.   

Ve  středisku  osobní  asistence  byla  tato  péče  zajišťována  v  přepočtu  na  celé  úvazky  10,32
pracovníky  v  sociálních  službách  a  sociálními  pracovníky,  celkem  na  středisku  zajišťovalo
provoz přepočteno na celé úvazky 11,38 pracovníků, včetně pracovníků na dohody. 

             

UTILIS – integrační centrum a stacionář 

Integrační centrum UTILIS

poskytovalo  služby  osobám  s  mentálním a  kombinovaným  postižením  formou  ambulantní
(docházkové) péče. 
Pravidelně  od  roku  2016  se  rovněž  pořádala  setkání  seniorů  1x  měsíčně  v  bezbariérových
prostorách.  Setkání  byla  zaměřená  na  vzpomínání,  zpívání,  tvoření  výrobků,  udržování
tradičních zvyků, sdělování zážitků aj.. Cílem setkání bylo snižovat pocity osamělosti, naplnění
pocitu potřebnosti, udržovat schopnosti komunikace.
  
Integrační  centrum je  službou preventivní  a  dle  zákona se  poskytovala  bez  úhrady.  Klienti
hradili jen náklady spojené s činnostmi, např. doprava, materiál,  který spotřebují (suroviny k
vaření), sportovní aktivity. 

Služeb využilo celkem 56 osob k pravidelným návštěvám zařízení, z toho 35 žen a 21 mužů. 
 zařízení poskytovalo péči celkem 247 dnů v roce,
 pracovníci poskytli celkem 14 970 intervencí. 

Nabízené aktivity ve středisku:
 zpívání, muzikoterapie, teatroterapie, 
 dámský a pánský klub, kavárnička-mimo prostředí zařízení,

 sportovní činnosti, poznávání okolí, 
 vaření, tvůrčí dílna,
 dílna zručnosti apod..

Cílem integračního centra bylo poskytnout 
podporu a pomoc osobám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci z důvodů postižení
či stáří při začleňování do společnosti 
v regionu a zvládání činností k zajištění 
chodu domácnosti.                               

                                                                                                                                příprava na velikonoční svátky

Velkým přínosem byla společná jak setkávání s ostatními osobami s podobným postižením, tak 
zdravými osobami, která jim přinesla nové kontakty, poznatky o komunitě ve které žijí, vztahy.  

 



Ve středisku v roce 2017 pracovalo přepočteno na celé úvazky v přímé péči 4,79 pracovníků
v sociálních  službách,  celkem přepočtený stav  zaměstnanců  ve  středisku činil  5,65 úvazku,
včetně pracovníků na dohody .                                                                                       
                                                                                             
Denní stacionář UTILIS

služba byla určena dětem a osobám s mentálním či kombinovaným postižením, včetně osob s
autismem, ve věku od 3 let do 64 let.  Všichni klienti byli závislí na pomoci jiných osob při
zajišťování svých potřeb. 

Cílem  této  služby  bylo  poskytovat  podporu  a  pomoc  při  rozvíjení  schopnosti  klientů  v
nepříznivé sociální situací při kontaktech s okolím a vrstevníky. 
Tato služba rovněž podporovala klienty při naplňování povinnosti základní školní docházky (u
dětí), umožňovala využívat aktivity, které by vzhledem k postižení nezvládali
 samostatně.                                                     
                                                                   

Pečující rodiny, které  využívali péče o svého postiženého člena ve stacionáři, se mohly začlenit 
do  společnosti, zajistit si např. rekvalifikaci, využít volný čas pro odpočinek, vzdělávání a 
získání nových sil v péči o potřebného člena domácnosti.                                                                           

K péči o klienty kromě základních činností
poskytovali péči vycházející ze znalostí bazální
stimulace, míčkování, poskytovali podporu 
při sociálně terapeutických činnostech: 
hipoježdění, canisterapii a muzikoterapii.                    

Péče v zařízení se poskytovala v pracovní dny,
pondělí - pátek po celý rok, včetně prázdnin, 
od 7.00 hod. do  18.00 hod..
                                                                                                                  hipoježdění

                                                                                                          
Péči ve stacionáři využilo celkem 34 klientů: z toho 24 dětí, z toho 7 mužů a 3 ženy. 

V denním stacionáři pracovalo přepočteno na úvazky 8,11 zaměstnanců v přímé péči,
celkem pracovníků střediska přepočteno na úvazky 10,22,  včetně pracovníků na dohody.
 
 
                                                                                                                              
Doplňková činnost ústavu

Ústav i  v roce 2017 zajišťovala  doplňkovou činnost,  která  finančně pomohla organizaci  při
zajišťování poskytování sociálních služeb, které organizace poskytuje. 
V doplňkové  činnosti  se  jedná  zejména  o  činnost  ekonomickou,  pracovník  organizace  vede
účetnictví jiné organizaci za úplatu.                                                              
    

 



Finanční zpráva 2017

Personální zajištění organizace
64 zaměstnanců, 1 ředitelka

Náklady:
                                                                                                                                 
Náklady ústavu na hlavní činnost         tis. Kč                   

 Osobní náklady celkem           21 114                   

 Spotřebované nákupy a služby 4 991                  

 Daně a poplatky  18                   

 Ostatní náklady   254                  

 Odpisy dlouhodobý majetek   529                  

 Příspěvky/členství v org.   6                  

celkem 26 912  

Náklady ústavu na doplňkové činnosti      tis. Kč                  

 Osobní náklady celkem            112                  

 Spotřebované nákupy a služby                62                  

 Ostatní náklady                                                                        1

celkem 175

Výnosy:

Výnosy z hlavní činnosti                  tis.  Kč                  

Dotace celkem 16 881

    Z toho:                                                          
 - dotace z rozpočtu ÚSC  - § 101a zákona

108/2006 Sb.
 13 824               

- dotace z rozpočtu ÚSC – Město             
Břeclav 

   1 599                  

- dotace z rozpočtu ÚSC -                        
Jihomoravský kraj 

   1 456                  

- dotace ze státního rozpočtu - úřad práce           2                  

Tržby z prodeje služeb - od klientů                 8 256                  

Tržby z prodeje služeb – zdrav. pojišťoven     627                  

Přijaté příspěvky - dary 660               

Ostatní výnosy - úroky, tržby z prodeje 
materiálu, úhrady škod

 164                  

celkem 26 588

 



Výnosy z doplňkové činnosti                  tis. Kč                 

Tržby za vlastní výkony         413                 

ostatní výnosy 21                 

celkem 434

CELKEM náklady organizace                                                                          27 087 tis. Kč

CELKEM výnosy organizace                                                                            27 022 tis. Kč

VÝSLEDEK hospodaření za rok 2017 před zdaněním                                      -65 tis. Kč

VÝSLEDEK hospodaření po zdanění za rok 2017                                             -65 tis. Kč

Přehled o majetku a závazcích:

/údaje  v tis. Kč/
Aktiva 1. 1. 2017 31. 12. 2017  Pasiva 1. 1. 2017 31. 12. 2017
dlouhodobý hmotný 
majetek 2757 2913  vlastní jmění 130 130
oprávky k DHM -1646 -2095  fondy 0 0

Zásoby 15 15  
výsledek 
hospodaření   456 391

pohledávky 836 815  
dlouhodobé 
závazky 395 234

krátkodobý finanční 
majetek  1461 2574  

krátkodobé 
závazky 2171 3489

jiná aktiva  94 86  jiná pasiva 365 64

aktiva celkem 3517 4308  
pasiva 
celkem 3517 4308

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná 
událost, která by měla vliv na účetní závěrku. 

Dne 22.6. 2018 schválila správní  rada výroční zprávu organizace za rok 2017. 

Zkrácený zápis ze správní rady
Správní rada schválila roční účetní závěrku za rok 2017 s hospodářským výsledkem - 65 tis. Kč.
Správní rada schválila výroční zprávu a její znění odsouhlasila. 

Správní  rada děkuje  všem pracovníkům ústavu,  kteří  pracují  v  ústavu,  ať  již  přímo s
klienty  v jejich  vlastním sociálním prostředí  či  v zařízení  organizace,  nebo na  ostatních
pozicích.      

 



Správní rada děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří svými finančními či věcnými dary
podpořili poskytování sociálních služeb osobám s postižením a potřebným seniorům. 

V roce 2017 to byli:

Finanční podpora:
Gumotex, akciová společnost
Berendsen Textil Servis s.r.o
TOOL-TEMP CZ s.r.o.
Patchworkový klub Břeclav, z.s.
ZPSHelp, s.r.o.
Ing.Jaroslav Hvízdal
Nadace Charty 77
Nadace Agrofert
zaměstnanci ústavi Kelemen s.r.o.
p. Irena Bělíková
p. Vítězslava Petrů
p. Kristýna Úlehlová
p. Jarmila Pěčková                 
Ing. Oldřich Darmovzal
p. Ludmila Machová

Věcné dary 
Europur s.r.o..

Správní rada děkuje všem samosprávným celkům, které přispěly na zajišťování sociálních
služeb v regionu. 

V roce 2017 to byli:
 Jihomoravský kraj     

   

Obce a města: 
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves,
Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice, Zaječí.

Příloha: Zpráva auditora a účetní závěrka k 31.12.2017

Správní rada:

Předseda: Ing. Ludmila Fibingrová

 



Členové:  Mgr. Aleš Hofman              

                Ing. Jan Pěček           

Zápis provedla Bc. Jarmila Pěčková, ředitelka ústavu

V Břeclavi 22.6. 2018
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