Výroční zpráva o hospodaření
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
za rok 2021
Základní údaje o fondu:
Název:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Datum zápisu:
Zakladatel:

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV
486 21 692
Broumov, třída Masarykova 239, PSČ 550 14
28. prosince 1998
Město Broumov, IČ 002 72 523

Účel nadačního fondu:
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV vznikl za účelem peněžní a věcné podpory lůžkových zdravotnických zařízení,
která poskytují péči na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zejména pak nemocnici v Broumově.
Členové správní rady:

Dozorčí rada:

Ing. Blažková Eva, MPA, předsedkyně
Ing. Jirka Jaromír, místopředseda
Ing. Bitnar Jaroslav, člen
Mgr. Jenková Ida, členka
MUDr. Vodochodský Jan, člen
Bitnar Josef, člen

Králová Jana, předsedkyně
Rosová Libuše, místopředsedkyně
Sadílek Jiří, člen

Hospodaření Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV za rok 2021 (v Kč)
Majetek
Dlouhodobý majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí předané do výpůjčky ONN a.s.
Podrozvahová evidence
Drobný majetek předaný do výpůjčky ONN a.s.
Drobný majetek ve správě NF HOSPITAL
Krátkodobý majetek celkem
Běžný účet u KB, a.s., číslo účtu 78-8888360207/0100
Pohledávky
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky (dodavatelé – úhrada faktur za LPS 12.2021)
Příjmy
Přijaté nadační příspěvky a dary
Příjmy z prodeje vybavení
Příjmy celkem

Výdaje
Poskytnutí nadačního příspěvku na zajištění volnočasových aktivit a aktivizačních
činností, umělecké terapie
Ostatní služby a poplatky spojené se správou NF HOSPITAL BROUMOV
(webhosting-doména NF, DPP- administrativa, účetní, udržovací poplatky software)
Poskytnutí nadačního příspěvku na nákup vybavení a zdravotnické techniky
(dýchací přístroje, instalace ramen na JIP, pedálové trenažéry, invalidní vozíky,
rehabilitačních pomůcky a pomůcky pro fyzioterapii, toaletní židle, jídelní stolky,
zrcadla, věšákové lišty, nerezové servírovací vozíky, TV sharp, zařízení pro přesun
pacientů, vybavení denní místnosti pro sestry a drobné pomůcky pro klienty LNP
Zajištění lékařské pohotovostní služby v r. 2021
Výdaje celkem

4.280.924,90
6.217.994,26
23.105,90
738.661,85
0,00
110.880,00
890.340,00
7.000,00
897.340,00

192.203,60
20.529,35
743.342,41

1.078.308,00
2.034.383,36

Přijaté finanční příspěvky a dary (v Kč)

akce" Charitativní svařák"
Obec Šonov
Obec Adršpach
Burdich Tomáš
Žďár nad Metují
Spolek Evropa Union Broumov
Město Broumov
Obec Hynčice
Obec Hejtmánkovice
Obec Bukovice
Město Teplice nad Metují
Město Police nad Metují
Obec Jetřichov
Obec Heřmánkovice
Město Meziměstí
Obec Martínkovice
Obec Otovice
Městys Machov
Myšák Jiří
Obec Křinice
Z-TRADE s.r.o.
akce" Charitativní svařák"
Zdeněk Hajpišl, Global Radio

5 100,00
10 000,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
24 500,00
500 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
20 000,00
30 000,00
5 000,00
20 000,00
35 000,00
10 000,00
30 000,00
3 000,00
5 000,00
10 000,00
100 000,00
3 100,00
9 640,00

Celkem

890 340,00

Přehled činnosti nadačního fondu v roce 2021
V roce 2021 bylo prostřednictvím NF HOSPITAL BROUMOV nakoupeno a předáno do výpůjčky nové vybavení pro
ONN a.s. Náchod, určené zejména pro lůžková oddělení broumovské nemocnice (pedálové trenažéry, invalidní
vozíky a 19ks rehabilitačních pomůcek a pomůcek pro fyzioterapii) v hodnotě 41.846 Kč. Nově zrekonstruované
oddělení LNP bylo vybaveno (12ks toaletních židlí, 20 ks jídelních stolků, zrcadla, věšákové lišty, 2 ks nerezových
servírovacích vozíků a TV sharp v hodnotě 170.218 Kč, dovybavila se denní místnost pro sestry ve výši 21.620 Kč
a pro potřeby klientů oddělení JIP bylo objednáno zařízení pro přesun pacientů (rudlík) v hodnotě 23.990 Kč.
Nejvýznamnějším nákupem v r. 2021 bylo pořízení 2 ks dýchacích přístrojů v hodnotě 419.136 Kč a 2 ks ramen na
oddělení JIP v hodnotě 66.275 Kč.
Další aktivitou fondu byla finanční podpora broumovské nemocnice na úseku sociální péče ve výši 182.094 Kč
(celoroční financování pracovnic, které v rámci dohod o provedení práce několikrát týdně zpříjemňují čas
klientům lůžek následné péče – cvičení jemné motoriky, aktivní tvořivá činnost, drobný nákup, hudba, zpěv,
dobré slovo,…). V loňském roce byly zahájeny umělecké terapie, došlo k navázání spolupráce se studentkou
tohoto oboru. Aktivity jsou prováděny individuálně, nebo ve skupinkách. Pacienti se mohou sami aktivně zapojit
při tvoření s přírodními materiály, kresbě či divadelní činnosti. Součástí terapie jsou i pohybové aktivity a
hudební programy. Fakturace této aktivity činila 10.109 Kč.
Díky dotaci od KHK ve výši 1 milion Kč bylo možné zajistit chirurgickou pohotovostní službu i v r. 2021.
V těchto aktivitách jsme byli bohužel limitováni epidemickou situací v souvislosti s onemocněním covid-19.

Nadační fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou. Dle Statutu NF,
část II. - Celkové roční náklady fondu související se správou nadačního fondu nepřevýšily v roce 2021 10% majetku nadačního fondu
k 31. 12. 2021.

Broumov, 23. 3. 2022

Ing. Blažková Eva, MPA, v. r., předsedkyně správní rady

