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1 Základní údaje o organizaci
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:
Telefon:
Email:
Web:

Domov Dědina
Nádražní 709, 517 73 Opočno
428 86 163
Mgr. Alenou Goisovou – ředitelkou
493 814 563
opocno@domov-dedina.cz
www.domov-dedina.cz

Domov Dědina je samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž
zřizovatelem je Královéhradecký kraj.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr,
vložce 702.
Poskytuje celoroční pobytové služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služby
denního stacionáře dospělým osobám s mentálním postižením, případně s přidruženou tělesnou
či smyslovou vadou.
Od 1. 2. 2014 je také poskytovatelem nové služby chráněného
je určené dospělým osobám s lehkým mentálním postižením.

bydlení,

které

Posláním Domova Dědina je formou celoročních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s
podporou terénních služeb ve svém bydlišti tak, aby uživatelé služeb směřovali v maximální
možné míře ke své psychické a fyzické soběstačnosti, a aby se co nejvíce začlenili do
společnosti.

2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
2.1 Historie
Z odkazu Růženy a Jana Sobotových roku 1928 byl založen Svatojánský ústav pro péči o
hluchoněmé a slabomyslné ženy /dobový název/, který sídlil v Hradci Králové.
14.12 1951 byl přesídlen do prostor opočenského kapucínského kláštera, kde do roku 1982 o
obyvatelky pečovaly výhradně řádové sestry, poté byla jejich péče nahrazena civilním
personálem.
Do roku 1985 se pohyboval počet
obyvatelek kolem třiceti. V roce
1986 byla dokončena výstavba dvou
budov okálového typu v prostorách
klášterní zahrady a kapacita ústavu
vzrostla na 101 obyvatelek.
V roce 1999 přibylo k opočenskému
zařízení středisko v Klášteře nad
Dědinou, které umožnilo osmi
ženám žít poměrně samostatný a
nezávislý život.
V září 2005
byl
položen
základní stavební
kámen pro
výstavbu nového zařízení. Projekt byl řešen jako soubor staveb ve třech lokalitách: v Opočně,
Českém Meziříčí a Přepychách.
Výstavba byla dokončena v srpnu 2007.
Tím se uzavřela etapa opočenského ústavu sociální péče. Tento název přestalo zařízení
používat.
Současný platný oficiální název je Domov Dědina.

2.2 Současnost
V nově vybudovaném zařízení rozmístěném do čtyř středisek /Opočno, Klášter nad D., České
Meziříčí, Přepychy/ žijí naši uživatelé od roku 2007.
Během této doby urazili uživatelé, zaměstnanci, ale i běžní sousedé kus cesty v sociální
integraci a v přístupu k sobě navzájem. Uživatelé se naučili využívat všech dostupných služeb
v obci, účastní se společenských a kulturních aktivit, cítí se již jako "místní". Mnozí se pracovně
uplatnili a někteří samostatně dojíždějí do služeb sociální rehabilitace Pferda - kaváren Láry
Fáry v Náchodě a Rychnově nad Kn., či tréninkové pekárny v Kvasinách.

Ve svých domácnostech uživatelé využívají svých dovedností v maximální míře. Je tu místo
pro rozvoj vztahů s rodinou, přáteli i zvířecími mazlíčky.
Přestože jsou střediskové obce od sebe několik kilometrů vzdálené, všichni mají příležitost se
potkávat na mnohých společenských akcích, návštěvách a při vzdělávacích akcí ve středisku v
Opočně.
Od 1. 2. 2014 domov poskytuje sociální službu chráněné bydlení ve městech Nové Město nad
Metují, Jaroměř a Třebechovice pod Orebem a od 1. 1. 2016 byla služba rozšířena o další
středisko v Náchodě.
1.6.2020 byla služba rozšířena o nové středisko v Jaroměři – dům v ulici Dr. Paula.

2.3 Střediska Domova Dědina
a) Opočno
Ve dvou pavilonech je ubytováno 24 uživatelů vyžadujících zvláštní péči /především
zdravotní/. K dispozici mají dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Ložnice
jsou vybaveny moderními polohovacími lůžky. Součástí jsou i kuchyně, jídelny a
společenské místnosti.
Veškeré prostory jsou bezbariérové.

Centrální budova opočenského střediska slouží ke vzdělávacím a zájmovým aktivitám,
jsou zde prostory pro rehabilitaci a multifunkční dílnu. Je zde umístěn také denní stacionář
a administrativní zázemí pro všechna střediska.

b) Přepychy a České Meziříčí
V každé z obcí jsou dva domy.
V každém domě jsou 2 domácnosti, které jsou vnitřním uspořádáním podobné běžným
rodinným domům. Každá domácnost je určena pro 9 uživatelů. Pokoje jsou jedno a
dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. Součástí jsou moderně vybavené kuchyně,
obývací pokoje s jídelnou, společenské místnosti, koupelny, zimní zahrady, účelně vybavené
pracovny, prádelny a zázemí pro personál.
Domy jsou obklopeny okrasnou zahradou s altánem a
pergolou, kde uživatelé mohou trávit čas.

Na jedné z domácností v Českém Meziříčí byl zřízen úsek s vyšší ošetřovatelskou
podporou pro 6 uživatelů z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu, snížení
soběstačnosti, proto došlo k navýšení počtu pracovníků o 1 pracovníka sociálních služeb.
Z koncepce středisek, které se svojí formou přibližuje fungování „běžné rodinné
domácnosti“, vyplývá i denní program, který je přizpůsoben konkrétním aktuálním
potřebám – zajištění stravy, úklidu, práce na zahradě, vzdělávacích činností,
volnočasových aktivit, zajištění zdravotní péče aj.
Uživatelé se bezpečně orientují v obci Přepychy a České Meziříčí, zvládají za podpory,
nebo bez podpory spolupráci s veřejnými službami.
Uživatelé mají možnost využití nabídky kulturních a společenských akcí dle vlastního
výběru.
Povedlo se začlenění uživatelů do běžného života, jsou součástí obce, kde žijí.

c) Klášter nad Dědinou
Středisko bylo vybudováno z bývalé obecní školy v centru
obce.
V moderní domácnosti se nachází dvoulůžkové pokoje,
obývací pokoje, společné sociální zařízení, dále kuchyň s
velkou jídelnou, pracovnou a technickým zázemím.
Dům je obklopen okrasnou zahradou a altánem, kde
uživatelé mohou trávit volný čas.
Ve středisku Klášter n.D., které je v provozu již od roku 1999, bylo v roce 2019 trvale
ubytováno 9 uživatelek ve čtyřech dvoulůžkových a jednom jednolůžkovém pokoji.
Pracovní tým je složen ze 4 pracovnic.
d) byty chráněného bydlení Nové Město nad Metují, Třebechovice, Jaroměř a
Náchod
Jaroměř: kapacita celkem 9
uživatelů (jednolůžkové pokoje)
1. byt pro 3 uživatele, ul. Palackého čp. 220
2. rodinný dům pro 6 uživatelů, ul. Dr. Paula 749
Nové Město nad Met.: kapacita celkem 5
uživatelů (jednolůžkové pokoje)
1. byt pro 2 uživatele, ul. Havlíčkov čp. 292
2. garsonka pro 1 uživatele, ul. Pod Výrovem 1151
3. byt pro 2 uživatele, ul. Johnova 303
Třebechovice pod Orebem: kapacita pro 3 uživatele (jednolůžkové pokoje)
- byt pro 3 uživatele, ul. Čs. legií čp. 125
Náchod: kapacita 6 uživatelů
- dům pro 6 uživatelů, ul. Příkopy čp. 1107 (2 jednolůžkové pokoje, 2 dvoulůžkové pokoje)
Vybavenost bytů: Všechny byty mají kompletně
vybavenou kuchyň (nádobí, elektrospotřebiče). Pokoje pro
uživatele jsou standardně vybaveny lůžkem, nočním
stolkem, stolem se židlí, skříněmi a komodami na uložení
osobních věcí uživatele.
V každém bytě je k dispozici pračka, televizor,
radiomagnetofon, telefon, internetové připojení.
U domů v Jaroměři a v Náchodě je pro uživatele k dispozici zahrada s altánem, kde uživatelé
mohou trávit volný čas a zpříjemňovat si chvíle zahradními pracemi – pěstování bylinek,
zeleniny.

2.4 Hlavní předmět činnosti
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje s účinností od 1.10. 2009 vydalo na základě zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací
listinu příspěvkové organizace Domov Dědina v souladu s usnesením ZK/8/435/2009 pod č.j.
12605/SV/2009/Ta.
Ve Zřizovací listině byly vymezeny poskytované služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dle § 48 – domovy pro osoby se zdravotním
postižením, dále dle § 46 – denní stacionáře.
Dodatkem č. 3 zřizovací listiny ze dne 4. 11. 2013 byl okruh činnosti rozšířen o službu
chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb.
2.4.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením
Vize: „Nebýt ve službě vidět“
Cílem služby je poskytovat takové služby, které přispějí ke
zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na sociální službě
způsobem, který jim umožní žít v podmínkách podobajících
se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je
k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se
součástí společenství.
Chceme vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli
v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na
základě vlastních rozhodnutí.
Snažíme se podporovat uživatele při využívání přirozených
vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních
pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých
organizacích.

2.4.2 Denní stacionář
Posláním a smyslem je, zlepšit kvalitu života dospělým osobám s mentálním nebo
kombinovaným postižením z nejbližšího okolí a poskytnout jim přiměřenou podporu tak, aby
mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.
V denním stacionáři se uživatelé učí dovednostem, které
uplatní ve svém životě např. nakupování, vaření, pečení,
šití, ruční práce a další kreativní činnosti.
Zařízení podporuje kontakty uživatelů s běžným
prostředím a začleňováním do společenského dění, a to
formou návštěv kulturních a sportovních akcí.
Uživatelé mají k dispozici své
vlastní prostory
–
šatnu,
vzdělávací centrum, cvičnou
kuchyňku s jídelnou, sociální
zařízení a mohou využívat také
multifunkční dílnu.
Denní stacionář se nachází
v centrální budově Domova Dědina Opočno.

2.4.3 Chráněné bydlení
Posláním služby je poskytnout bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením nebo
s Aspergovým syndromem, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí.
Míra podpory je dojednána individuálně s každým uživatelem služby v takovém rozsahu, aby
mu umožnila žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s jeho vrstevníky.
Vize: „Chci žít v místě, kde to znám“
Cílem služby je podporovat uživatele tak, aby zvládl žít bezpečně a samostatně v bytě, v běžné
zástavbě a pokud možno ve svém přirozeném prostředí.
Důraz je kladen na podporu uživatele v obstarávání osobních záležitostí a trávení volného času
dle svých představ.
Uživatelé se vedou k co největší samostatnosti a zodpovědnému rozhodování o svém životě. Je
snahou identifikovat rizikové situace pro uživatele a podporovat ho tak, aby i v době
nepřítomnosti pracovníka v domácnosti tyto situace zvládl sám nebo uměl vyhledat pomoc.

2.5 Přehled realizovaných kulturních, společenských a sportovních akcí
Rok 2020 byl pro Domov Dědina velmi výjimečný. Stejně jako celou společnost, tak i chod
organizace ovlivnila pandemie Covid_19. Velmi si vážíme toho, že pracovníci k nastalé situaci
přistoupili více než zodpovědně a jen díky nim se podařilo v roce 2020 projít epidemií bez
vážnějších důsledků. Za to jim patří velké poděkování.
a) středisko Opočno
Při jarní vlně epidemie si uživatelé museli zvykat, že k nim pracovníci přistupují v rouškách,
všude rukavice, dezinfekce. Nekonaly se žádné společenské akce (ples, zahradní slavnost,
taneční zábava aj.). Jelikož uživatelé střediska mají ve většině
případů již vyšší věk a spoustu zdravotních obtíží, nejezdili ani
na výlety, což jim velmi chybělo. Se svými příbuznými se viděli
také málo, samotní příbuzní se báli o své blízké nebo sami o
sebe a návštěvy byly jednu dobu také zakázané. Kontakt
s příbuznými byl tak zajištěn alespoň telefonicky nebo přes
Skype.
Uživatelé trávili více svého volného času na svých pokojích,
aby byli více chráněni od případného rozšíření nákazy
koronavirem mezi sebou. Ke zpestření dne některým
dopomáhala i zábava na tabletu, který teď mohou díky nové
Wifi síti více využívat.
Mezi hlavní společenské akce
roku patřily různé oslavy
uživatelů – svátky, narozeniny, 65 let v zařízení.
Z větší části roku neprobíhaly: canisterapie, muzikoterapie,
multifunkční dílna, kurz rozvoje osobnosti. Paní Stráníková
(specializovaný pedagog) alespoň v létě docházela přímo za
uživateli na dům, aby se při výuce nemíchali uživatelé
z různých domů a středisek. Kurz pečení, který dříve probíhal
na centrální budově společně s uživateli z denního stacionáře,
byl nyní zajištěn na budovách B1 a B2, každý dům si pekl sám
dle svých nápadů a chutí.
Za největší úspěch je považováno to, že během roku se zde
nenakazil žádný z uživatelů. Pracovníků se nákaza dotkla jen
v malé míře.

b) středisko Přepychy
Pokud to bylo během roku umožněno, uživatelé navštívili např. solnou jeskyni, koncerty,
divadla a v září se účastnili i rekreace na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují.
V době, kdy se uživatelům nedoporučovalo opouštět zařízení, bylo ve spolupráci s obcí
Přepychy zajištěno vystoupení pojízdného cirkusu nebo vystoupení kapely, to vše za přísných
hygienických podmínek a dodržování doporučených postupů.
Za přispění starostky obce, byli v této nelehké
době uživatelé také obdarováni ovocem a
zeleninou z potravinové banky v Hradci
Králové.
V průběhu roku došlo u dvou uživatelek
k vážnému zhoršení zdravotního stavu, proto
bylo vhodné přestěhování do střediska Opočno,
kde je zajištěna nepřetržitě odborná zdravotní
péče.
U některých
uživatelů,
byla s ohledem na zvyšování jejich věku a s tím zhoršování
jejich zdravotního stavu, značně zvýšena míra podpory.
V této souvislosti bylo nutné dovybavit oba domy ve
středisku kompenzačními a speciálními pomůckami např.
polohovacími postelemi, přesouvacími podložkami,
zvedákem na přemísťování obtížně se pohybujících
uživatelů a dalšími pomůckami.
V říjnu započala výstavba výtahu sloužícího k přepravě
osob. Předání a uvedení výtahu do provozu proběhlo
začátkem roku 2021.
Během měsíce května a června zpříjemnila pobyt
uživatelům instalace klimatizačních jednotek v obývacích
prostorách v přízemí a v podkrovních
pokojích.

c) středisko České Meziříčí
Aktivizační činnosti v rámci organizace Domova Dědina Opočno
Multifunkční dílna - od pondělí do pátku uživatelé měli možnost docházet do multifunkční
dílny, která byla přesunuta ze střediska Opočno do Českého Meziříčí.
Kurz rozvoje osobnosti – pod vedením speciální pedagožky se šest uživatelů účastnilo tohoto
vzdělávání. Cílem pro uživatele bylo udržení a rozšíření získaných dovedností v psaní, počítání,
čtení včetně rozšíření logického myšlení. Tato aktivita byla rovněž provozována přímo ve
středisku České Meziříčí, nikoliv v Opočně.
Další vzdělávání - Střední škola Euroinstitut – čtyři uživatelé měli možnost studovat
jednoroční studijní obor „Provozní služby“.
Využívání veřejných služeb a začleňování uživatelů do obce
Uživatelé využívali dostupné služby dle aktuální situace, a to zdravotní služby, obchody,
návštěvy kostela aj.
Kulturní akce zajišťované pracovníky
střediska – uživatelům byly nabízeny
plánované akce, které si vybírali dle své
volby a zájmu – 5. 1. – novoroční akce
v kostele, účast 3 uživatelů, 2 x účast
v Solné jeskyni v Černilově po 4
uživatelích, 2. 3. návštěva bazénu
v Dobrušce, 25. 2. Hudební koncert
v Dobrušce účast 5 uživatelů, v letních
měsících
návštěva
koupaliště
v Třebechovicích pod Orebem, 21. 8. výlet
do mini zoo Častolovice pro 5 uživatelů,
účast 17. 9. jednodenní výlet do Nového
Města n. Metují účastnilo se 5 uživatelů.
Další akce byly zajišťovány na středisku – 4. 1. návštěva Tří králů, velikonoční akce spojená
s barvením vajec, 16. 5. návštěva klubu Harley Davidson, 26. 6. sportovní den pro uživatele a
pracovníky, soutěže ve společenských hrách, 27. 10. – akce Halloween a dlabání dýně, 17. 12.
předvánoční posezení s diskotékou.
Kulturní akce pořádané jinými organizacemi
– 12. 2. 2020 Valentýnské zábavy ve Skřivanech
se účastnilo 5 uživatelů, kteří tam v předešlých
letech žili, 23. 7. Letní party v Kvasinách – účast
6 uživatelů, 12. – 19. 9. společná rekreace
s uživateli jiných zařízení Pavlátová louka.
Pracovníkům střediska se podařilo podpořit dva
mladé uživatele ve zvýšení soběstačnosti v
přípravě na samostatný život do takové míry, že
mohli být umístěni v pobytové sociální službě
s nižší mírou podpory, v chráněném bydlení
v Jaroměři. Uvolněná místa byla nabídnuta

novým uživatelům, za účelem řešení jejich stávající nepříznivé situace.
Vzhledem ke značnému omezení aktivit oproti předcházejícím rokům a omezeným kontaktům
s rodinou, bylo snahou pracovníků zajistit náhradní komunikaci prostřednictvím telefonních
hovorů, tabletů a dopisů.

d)

Středisko Klášter nad Dědinou
V roce 2020 využívalo služby ve středisku Klášter n.
D. celkem 9 uživatelek za podpory 4 pracovníků.
Vlastní provoz střediska byl i nadále nastaven tak, aby
uživatelky služby mohly v maximální míře uplatnit své
schopnosti a dovednosti, velký důraz je kladen na jejich
samostatnost. Uživatelky si tak i nadále samostatně
nebo pouze s potřebnou mírou podpory zajišťovaly
běžné úkony v rámci domácnosti. Pracovníci střediska
aktivně podporovali uživatelky ve využívání veřejných
služeb. I v roce 2020 pokračovala spolupráce s Obcí
Ledce, která vykonávala v tomto období funkci
veřejného opatrovníka šesti uživatelkám. Tři
uživatelky měly s obcí uzavřenou dohodu o provedení
práce na zajištění úklidu veřejného prostranství a péči
o zeleň. Všechny uživatelky střediska využívaly služby
obchodu smíšeným zbožím v nedalekých Ledcích, v
případě potřeby jim dopravu nebo doprovod zajišťovali
pracovníci ve službě.

Z důvodu téměř celoročních opatření proti šíření
koronaviru byl kulturní a společenský život
v obci, kterého se uživatelky v uplynulých letech
běžně účastnily, a rovněž akce pořádané přímo
zařízením, značně omezeny. V červenci (13.7.)
byl pro uživatelky uspořádán výlet na zámek
Častolovice, v srpnu výlet do Náchoda a Nového
Města (14.8.), 3 uživatelky se 28.8. zúčastnily
filmového představení v letním kině Ledce a
28.8. se všech 9 uživatelek zúčastnilo koncertu
Vladimíra Waldy Nerušila ve společenském sále
Obecního hostince v Bolehošti.
Běžně zajišťované aktivity v podobě návštěv Multifunkční dílny a Kurzu rozvoje osobnosti ve
středisku Opočno byly rovněž z důvodu přijatých opatření značně omezeny.
Přestože situace kolem šíření koronaviru byla v průběhu roku 2020 velmi nepříznivá, podařilo
se před nákazou díky průběžně přijímaným opatřením v zařízení, ochránit všechny uživatelky
i pracovníky střediska.

e) Denní stacionář
f)

N

Obdobně jako i ostatní služby poskytované v Domově
Dědina, tak i služba denního stacionáře, byla v roce 2020
zásadně ovlivněna opatřeními proti šíření nákazy
COVID_19. V termínu 16.3. až 24.5. byl denní stacionář
zcela uzavřen. Uživatelé, kteří stacionář běžně navštěvují
zůstali v tomto období doma u svých blízkých. Denní
stacionář začal opět provoz 25.5., ale pouze v rozsahu
poskytování základních činností. Uživatelé se ale i tak
mohli i nadále účastnit kurzu pečení, kurzu vaření a
ostatních pracovně výchovných činností (zahradnické
práce, nácvik domácích prací – žehlení, šití). S určitými
omezeními byly zajišťovány nákupy potřebných surovin
na vaření a pečení. Procházky a výlety hlavně do přírody
v blízkém okolí byly zachovány.
Od 16.11.2020 došlo k navýšení kapacity denního
stacionáře z 5 na 6 uživatelů. Služby denního stacionáře
na konci roku využívalo celkem 7 uživatelů, kteří na
základě individuálních potřeb docházeli do stacionáře
pouze ve vybraných dnech za podmínky, že nebyla
překročena daná kapacita.

g) Chráněné bydlení
Domov Dědina provozuje službu chráněného bydlení pro 23 uživatelů ve čtyřech městech:
Třebechovice pod O., Náchod, Nové Město nad Met. a Jaroměř.
Od června 2020 bylo zprovozněno další chráněné bydlení v rodinném domě v Jaroměři (dvě
bytové jednotky) pro 6 uživatelů.
V prosinci 2020 se 3 uživatelé přestěhovali z chráněného bydlení v Novém Městě nad Metují
z ul. Rašínova čp. 313 do patra rodinného domu v ul. Johnova čp. 303 a 1 uživatel do
samostatné garsonky v ul. Pod Výrovem čp. 1151.
Služba podporuje a motivuje uživatele k aktivnímu a samostatnému způsobu života, především
v oblasti vedení domácnosti, v zodpovědném rozhodování o svém životě, v obstarávání svých
záležitostí, pracovním uplatnění a trávení volného času.
Pracovní a jiné aktivity uživatelů
 3 uživatelé jsou zapojeni do vzdělávání v rámci Střední školy Euro institut – obor
Praktická škola dvouletá
 1 uživatel využívá sociální služby Aspekt z.s. v Náchodě – podporované zaměstnání
 3 uživatelé pracují v rámci sociální rehabilitace v Kavárně Láry Fáry v Náchodě
 1 uživatel – spolupracuje s organizací Centrum pomoci lidem s PAS Křesadlo v Hradci
Králové
Pracovní smlouva (částečný nebo plný pracovní úvazek, DPP): celkem 7 uživatelů
1 uživatel CHB Jaroměř (Pro-Charita s.r.o. v Žírči - stavební a pomocné práce)
1 uživatel CHB Náchod (Péče o duševní zdraví Náchod – úklid kanceláře)
1 uživatelé CHB Třebechovice (Úklidová firma Pferda - pracoviště škola OA a MÚ
Kostelec/Or.)
2 uživatelé CHB Nové Město/M.
(Úklidová firma Pferda - pracoviště MÚ Náchod)
1 uživatel CHB Nové Město/M (Úklidová firma Pferda - pracoviště MÚ Náchod)
1 uživatel CHB Nové Město/M. (Dům seniorů Nové Město/M.- úklid)
Ze života chráněného bydlení Nové Město nad Metují:
Uživatelé CHB Nové Město nad Metují si během tohoto roku dokázali s minimální podporou
pracovníka naplánovat a zrealizovat krátkodobé, ale především dlouhodobější pobyty
v různých částech naší vlasti.
Již se nejednalo jen o pobyt v dojezdové vzdálenosti do 50 km, ale o realizaci společné
dovolené v Doksech, a především ve Vrbně pod Pradědem, kde se podařilo vytvořit skupinku
3 velice povahově odlišných osobností a po dlouhodobé práci a nácvicích v průběhu roku jak
s celou skupinkou, tak jednotlivě, strávili společný týden bez přímého dohledu PSS v chatce
v kempu Dolina. Dopomoc byla řešena prostřednictvím možnosti nepřetržitého telefonního
kontaktu se službou, také byla zajištěna případná intervence za použití vozidla naší služby.
I přes některé neshody pramenící z vlastní nezkušenosti a nedostatečné komunikace (mezi
sebou i s okolím) se jim podařilo prožít jejich první samostatnou dovolenou spokojeně a rádi
na ní často vzpomínají.
Uživatelé jsou dlouhodobě a cíleně vedeni k samostatnému a smysluplnému trávení volného
času, prostřednictvím opakovaných nácviků s PSS, kde je míra podpory neustále záměrně
snižována až do okamžiku, kdy je zřetelné, že uživatel/uživatelé jsou schopni naučené aspekty
přenést do svého volného času. Velký důraz je kladen na vlastní kreativitu a plnění si vlastních
snů, a to především v oblasti cestování a poznávání nového.

2.6 Kapacita zařízení a údaje o uživatelích
Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením byla přechodně navýšena na 109
uživatelů, denního stacionáře 6 uživatelů a chráněného bydlení 23 uživatelů.
2.6.1 Denní stacionář
31. 12. 2020
Kapacita sociální služby
Počet uživatelů k předchozímu roku
Počty uživatelů ve sledovaném roce
Přijati
Propuštěni
Věková pásma:
ve věku do 18 let
ve věku 19 - 26 let
ve věku 27 - 65 let
ve věku 65 - 75 let

6
6
7
1
0
0
0
7
0

29%
14%

27 - 40
41 - 50
51 - 60

57%

Graf: počty klientů dle věku

2.6.2 Chráněné bydlení
Název

31.12.2020

Kapacita sociální služby
Počet uživatelů k předchozímu roku
Přijatí
Propuštění + zemřelí
Počet uživatelů ve sledovaném roce
Ve věku do 18 let
Ve věku 19 - 26 let
Ve věku 27 - 65 let
Ve věku 66 - 75 let
Ve věku 76 - 85 let
Průměrný věk uživatelů

23
16
8
4
20
0
3
17
0
0
40,9

Děti a mládež do 18 let
Muži
Ženy

0
12
8

29%
14%

27 - 40
41 - 50
51 - 60

57%

Graf: věková pásma uživatelů dle věku

2.6.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Název
Kapacita sociální služby
Počet uživatelů k předchozímu roku
Přijatí
Propuštění + zemřelí
Počet uživatelů ve sledovaném roce
Ve věku do 6 let
Ve věku 7 - 12 let
Ve věku 13 - 18 let
Ve věku 19 - 26 let
Ve věku 27 - 65 let
Ve věku 66 - 75 let
Ve věku 76 - 85 let
Ve věku 86 - 95 let
Ve věku nad 96 let
I. (lehká závislost)
II. (středně těžká závislost)
III. (těžká závislost)
IV. (úplná závislost)
Průměrný věk uživatelů
Muži
Ženy

31.12.2020
109
108
7
6
109
0
0
0
1
65
32
11
0
0
10
47
35
17
61,8
15
94

19 - 26
27 - 40

18%

34%

41 - 50

6%
1%
6%
24%

51 - 60
61 - 70

11%

71 - 80
od 81

Graf: věková pásma uživatelů dle věku
Zobrazuje rozdělení klientů, kteří jsou aktivní k poslednímu dni v měsíci, dle věkových
pásem

43%

IV.

9%

III.
II.

16%
32%

I.
Bez příspěvku

Graf: Stupně příspěvku na péči DOZP
Graf zobrazuje rozdělení klientů, kteří jsou aktivní k 31. 12. 2020, podle stupně příspěvku na
péči.

2 000 000 Kč
1 800 000 Kč
1 600 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 000 000 Kč
800 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč
0 Kč

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Péče

766484

735275

745362

734361

732191

732898

706352

693150

712774

716235

722302

718845

Strava

457213

460337

470254

465611

536782

527668

506059

518106

523362

531419

529713

527997

Bydlení

511341

580763

582983

581297

507093

502426

487677

489718

495242

496130

493161

501024

Graf: Výsledné předpisy úhrad
Graf zobrazuje výsledné předpisy klientů se zohledněním vrácené části, doplatků a realizace služeb. Při zhoršení zdravotního stavu se organizace
snaží reagovat a žádá o znovu přehodnocení výše příspěvku na péči.

3 Přehled a plnění úkolů v oblasti personální
3.1 Struktura zaměstnanců dle profese, průměrné platové třídy, dle vzdělání
Počet k 31.12. 2020
(fyzické osoby)

Profese
Pracovník v sociálních službách

Průměrný
platový
stupeň

Průměrná
platová třída

66

8

9,92

Sociální pracovník

4

10

10

Všeobecná sestra
THP

7
5

10
10

10
11,6

10

3,3

11,8

92

7,87

10,72

(základní výchovná nepedagogická činnost)

Zaměstnanci převážně manuálně
pracující
CELKEM
Počty zaměstnanců dle vzdělání
Základní

3

Střední s výučním listem

33

Střední s maturitní zkouškou

49

VŠ v bakalářském studijním programu

4

VŠ v magisterském studijním programu

3

44%
9%
1%
11%
35%

Graf: věková pásma zaměstnanců ke dni 31.12.2020

20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
od 60

Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2020
Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2020

86,9
85,7

Závazný ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců je stanoven na celý rok 2020, tento
počet nebyl naplněn z důvodu, že někteří pracovníci nastoupili až v průběhu roku 2020. Jednalo
se o pracovníky v sociálních službách pro nové středisko v Jaroměři.
V tomto roce nastoupilo do pracovního poměru:
 9 pracovníků úseku sociálních služeb
 1 všeobecná sestra
 2 DPP do přímé péče
 1 DPP uklízečky
Dohody o provedení práce byly uzavřeny pro zajištění standardní péče o uživatele za
dlouhodobé nemoci pracovníků v přímé péči a manuálně pracujících pracovníků.
Pracovní poměr ukončilo:
 1 pracovnice – ukončení pracovního poměru dohodou
 1 pracovnice – ukončení pracovního poměru na dobu určitou
 1 pracovnice – ukončení na základě výpovědi ze strany zaměstnance
 1 pracovnice – ukončení pracovního poměru ve zkušební době
 2 pracovnice – odchod do starobního důchodu

3.2 Průměrný plat
Průměrný plat za rok 2020 činil 38 264,52 Kč.
V přiloženém grafu je uveden vývoj platu v letech 2008–2020. Meziroční nárůsty jsou dány
navýšením platových tarifů dle aktuálních nařízení vlády pro jednotlivé roky, změnou postupů
zaměstnanců v platových stupních a dále i strukturou vzdělání. Růst průměrného platu v roce
2020 je rovněž zapříčiněn tím, že MPSV vyhlásilo mimořádný dotační titul na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19.
V případě, že nezapočítáme výše zmíněné odměny, tak průměrný plat za rok 2020 činil
36 689,50 Kč.

PRŮMĚRNÝ PLAT V KČ
38 264
34 571
30 382

18 021

2008

20 406 20 408 20 681
19 069 19 802 19 973

2009

2010

2011

2012

2013

2014

22 785

2015

24 211

2016

26 344

2017

2018

2019

2020

3.3 Přehled ukazatelů z vyplacených mezd 2020
Skutečnost

Techn.
jednotka

Fyzická stav zaměstnanců
FO
k 31. 12. 2020
Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců
Platová třída
Platový stupeň
Tarifní plat
Příplatky ostatní
Odměny
Osobní příplatek
Hrubá mzda
Náhrady za nemoc
Přesčasové práce
Mzdy bez dohod celkem
Dohody
Mzdové náklady celkem

FO

tis. Kč.
tis. Kč.
tis. Kč.
tis. Kč.
tis. Kč.
tis. Kč.
hod.
tis. Kč
tis.Kč
tis. Kč

Sledované
období

Minulé
období

Rozdíl

%

92

88

4

104,55

85,7

83,5

2,2

102,63

7,87
10,72
24 239
9 724
3 476
1 497
38 936
434
0
39370
196
39 566

7,81
10,25
22 677
9 033
1 528
1 416
34 654
146
0
34 800
177
34 977

0,06
0,47
1562
691
1948
81
4282
288
0
4570
19
4589

100,77
104,59
106,89
107,65
227,49
105,72
112,36
297,26
113,13
110,73
113,12

Ve všech ukazatelích vidíme nárůst, který je způsoben mimo jiné změnou nařízení vlády č.
341/2017 Sb., ve znění NV č. 300/2019, kde vzrostly tarifní platy. Vliv na růst mzdových
nákladů měl rovněž růst počtu zaměstnanců (vzniklo nové středisko pro službu chráněné
bydlení v Jaroměři).
Rovněž je zde zachycen nárůst odměn způsobený mimořádnými odměnami v souvislosti
s epidemií COVID_19.
Finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách – dotace od MPSV – ve výši:
1 671 713,-Kč (hrubé mzdy) a finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků – dotace od MZ
– ve výši: 145 288,-Kč.
S výše zmíněnou epidemií rovněž souvisí nárůst náhrad za prvních 14 dní dočasné pracovní
neschopnosti.

3.4 Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2020
Mzdový limit pro rok 2020 byl schválen ve výši 39 566 000,-Kč.
Limit mzdových prostředků po změně
Čerpáno ze mzdového limitu
z toho náhrady za nemoc
z toho OON
-

% mimotarifních složek
% odměn
% osobního příplatku

39 566 000,-Kč
39 566 000,-Kč
433 762,-Kč
196 512,-Kč
24,57 % ze mzdového limitu
8,79 % ze mzdového limitu
3,78 % ze mzdového limitu

3.5 Vzdělávání pracovníků
Domov Dědina naplánoval v roce 2020 pracovníkům přímé péče další vzdělávání v rozsahu
nejméně 24 hodin, kterým si pracovníci obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. S ohledem
na mimořádná opatření v době nouzového stavu bylo umožněno rozsah dalšího vzdělávání
zkrátit o 4 hodiny, tzn. na 20 hodin. Vzdělávání probíhalo formou akreditovaných kurzů,
školících akcí. Kurzy a školící akce probíhaly přímo v Domově Dědina na jednotlivých
střediscích. Vzdělávací aktivity byly zaměřeny na oblast metodických a technických opatření
pro systematizaci péče, stanovování reálných cílů, návrhů řešení pro jednotlivé klienty a na
praktické nácviky modelových situací. Při školeních se dále zaměřovalo na motivaci uživatelů
k volnočasovým aktivitám a podpoře jejich tvořivosti. Pracovníci v sociálních službách
pracující ve službě chráněné bydlení se v březnu 2020 zúčastnili kurzu vícedenního kurzu „Jak
vytvářet efektivní postupy ve službách bydlení“. Tento kurz byl přímo zaměřen na zásady
efektivního tréninku, na praktické ukázky vaření dle postupu, sebeobsluhu, nakupování, úklid.
Pracovníci si vytvořili vlastní postup a vzájemně si vyhodnotili poznatky.
Velkým přínosem pro pracovníky byl kurz „Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým
chováním“. Zde byly nastíněny modelové situace klientů, kteří jsou nepřístupní, samotářští,
v depresi, úzkosti, strachu, se sebevražednými úmysly. Pracovníci si tak vyzkoušeli
nejvhodnější způsoby osobní reakce v problémové situaci.
Ostatní pracovníci se v průběhu roku vzdělávali dle svých pracovních zařazení. Především se
jednalo o vzdělávací akce zaměřené na aktuality a legislativní změny v oblasti účetnictví, mezd,
personalistiky a sociální práce. V druhé polovině roku bylo umožněno tato školení absolvovat
on-line.
Začátkem roku prošli zaměstnanci řídící referentská vozidla školením řidičů a všichni
zaměstnanci školením bezpečnosti práce a požární ochranou.

Seznam vzdělávacích akcí, která se uskutečnila v roce 2020
Termín

Forma

Název

16.1.

Skupinová supervize

Supervize pracovníků střediska Klášter

16.1.

Ostatní vzdělávání – Školení řidičů –
Školení řidičů
referentů

28.1.

Akreditovaný kurz

Aby záda nebolela II.- pro pracovníky v
sociálních službách

19.2.

Skupinová supervize

Supervize pracovníků CHB

20.2.

Skupinová supervize

Supervize vedoucích a soc. pracovníků

26.2.

Akreditovaný kurz

Aktivizace a motivace uživatelů sociálních
služeb

9.3.

Akreditovaný kurz

Jak vytvářet efektivní pracovní postupy ve
službách bydlení

20.5.

Ostatní vzdělávání – Ostatní školení

Personalistika PO obcí a krajů

10.6.

Skupinová supervize

Supervize pracovníků přímé péče –
středisko Klášter n.D.

17.6.

Akreditovaný kurz

Supervize pracovníků CHB

24.6.

Skupinová supervize

Supervize pracovníků přímé péče –
středisko Opočno

24.6.

Skupinová supervize

Supervize vedoucích a sociálních
pracovníků

8.9.

Akreditovaný kurz

Jak úspěšně jednat s klientem s
problémovým chováním

9.9.

Akreditovaný kurz

Jak úspěšně jednat s klientem s
problémovým chováním

23.9.

Akreditovaný kurz

Aktivizace a motivace uživatelů sociálních
služeb

30.9.

Akreditovaný kurz

Problematika šikany v prostředí sociálních
služeb

2.10.

Akreditovaný kurz

Aby záda nebolela II.- pro pracovníky v
sociálních službách

8.10.

Akreditovaný kurz

Výživa seniorů v podmínkách soc. služeb

4 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření
4.1 Výnosy

Výnosy rok 2020
Organizace: Domov Dědina
Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč
Sledované období

Plán
Účet - položka
1
2
602 - Výnosy z prodeje služeb 25046
646 - výnosy z prod. DHM

Skuteč. Rozdíl 3-2
3
4
25899
853

%
5
103,41

Minulé období
Rozdíl
skuteč.
Skuteč.
3-6
%
6
7
8
23857
2042 108,56
0
13
-13
0,00

0

0

0

648 - čerpání fondů

100

378

278

378,00

516

649 - Ostatní výnosy

10

886

876 8 860,00

85

662 - úroky

5

16

11

320,00

4

12

400,00

664 - výnosy z přecen. RH

0

0

0

0,00

13

-13

0,00

672 - dotace MPSV
672 - dotace MPSV - DS
672 - dotace MPSV - CHB
672 - příspěvek zřizovatele
672 - dotace MPSV - COVID
672 - dotace MZ - COVID
672 - rozp.odpisů z transferů
Výnosy z transferů

23926
687
4381
17023
2584
194
55
48850

23926
687
4381
17023
2584
194
55
48850

0
0
0
0
0
0
0
0

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

22423
650
3748
13389

1503
37
633
3634

106,70
105,69
116,89
127,14

55
40265

0
8585

100,00
117,77

CELKEM

74011

76029

2018

102,73

64753

11276

111,98

-138

73,26

801 1 042,35

Podíl jednotlivých výnosových položek na celkových
výnosech v roce 2020 v %
672 - dotace MPSV
COVID
3%
672 - příspěvek
zřizovatele
22%

672 - rozp.odpisů z
602 - stravování
transferů
uživatelé
0%
9%
672 - dotace MZ COVID
602 - stravování z-ci,
0%
včetně FKSP
1%
602 - úhrady za pobyt
10%

602 - příspěvek na péči
12%
602 - výnosy VZP
3%
602 - ost. výnosy
(přefakturace)…
648 - čerpání…

672 - dotace MPSV
38%

662 - úroky
0%

649- ost.výnosy z
prodeje sl.
1%

Komentář:
Rok 2020 byl v hospodaření jak na straně výnosů, tak na straně nákladů velmi ovlivněn
epidemií COVID_19. Vznikaly mimořádné náklady na ochranné pomůcky, materiál, vybavení,
tak, aby byla zajištěna, co největší bezpečnost nejen uživatelů služby, ale také pracovníků
domova. Zároveň byly tyto náklady plně hrazeny z mimořádných dotací MPSV. Z tohoto
důvodu nelze kvalifikovaně měřit a porovnávat údaje s minulým rokem.
Zůstatek na účtu 649 ve výši 886 011,-Kč je dán tím, že Krajský úřad předal organizaci
bezúplatně ochranné pomůcky a materiál. Částka za tyto pomůcky je rovněž zachycena na
straně nákladů v položce 501 (materiál) a v položce 527 (ochranné osobní pracovní pomůcky).
Dále tento účet obsahuje platby od zdravotních pojišťoven za antigenní testování uživatelů a
pracovníků domova.
Každoročně vysoký podíl na výnosech naší organizace mají dotace MPSV a příspěvek
zřizovatele, který dohromady (bez COVID dotací) tvoří 63 % výnosů. Přestože úhrady za pobyt
uživatelů ve službě DOZP i CHB meziročně mírně rostou, stále 108 uživatelů domova nemá
dostatečný příjem na plnou úhradu. Celková částka, o kterou byly úhrady v roce 2020 sníženy
z důvodu nedostatečného příjmu, činí 1 806 904,- Kč. U služby chráněné bydlení se každoročně
úhrady za pobyt mění v závislosti na skutečných nákladech pronajatých bytů (nájemné,
skutečná spotřeba energií, amortizace).

V roce 2020 naše organizace přijala finanční dar od:
Pana Bláhy Romana – 44 000,-Kč
Všechny dary jsou pořizovány do majetku Královéhradeckého kraje.
Tyto finanční dary byly převedeny do rezervního fondu pro čerpání v následujících letech na
kulturní, společenské a sportovní akce uživatelů.
Všem dárcům jsme velmi vděčni a děkujeme za poskytnuté dary.
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Graf: Částky, o které byly úhrady sníženy z důvodu nedostatečného příjmu

Úhrada za úkony – denní stacionář
Úhrada za stravování – denní stacionář
Úhrada za pobyt – ubytování – DOZP
Úhrada za pobyt – stravování – DOZP
Příspěvek na péči – DOZP
Úhrada za pobyt – chráněné bydlení
Úhrada za stravu – chráněné bydlení
Úhrada za poskyt. sl – chráněné bydlení
Celkem příjmy z hlavní činnosti – úhrady
uživatelů

51 730,00 Kč
27 430,00 Kč
6 228 740,00 Kč
6 054 636,00 Kč
8 712 855,00 Kč
1 173 891,00 Kč
556 087,00 Kč
429 012,00 Kč
23 234 381,00 Kč

4.2 Náklady

Náklady rok 2020
Organizace: Domov Dědina
Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč
Sledované období

Účet - položka
1
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
538 - Jiné daně a poplatky
548 - Tvorba fondů
549 - Ostatní náklady z činnosti
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
553 - Prodaný DM
558 - Spotřeba DDHM
CELKEM

Plán Skuteč.
2
3
6491
7150
3485
2839
1170
2065
45
14
6
0
5216
4944
39566 39566
13141 13165
162
158
1553
2129
1
0
0
0
0
40
2369
2385
0
0
924
1510
74129 75965

Rozdíl 32
4
659
-646
895
-31
-6
-272
0
24
-4
576
-1
0
40
16
0
586
1836

%
5
110,15
81,46
176,50
31,11
0,00
94,79
100,00
100,18
97,53
137,09
0,00
0,00
0,00
100,68
0,00
163,42
102,48

Minulé období
Rozdíl
skuteč.
Skuteč.
3-6
%
6
7
8
5524
1626 129,44
2505
334 113,33
1010
1055 204,46
27
-13
51,85
0
0
0,00
4426
518 111,70
34977
4589 113,12
11757
1408 111,98
141
17 112,06
1290
839 165,04
1
-1
0,00
13
-13
0,00
82
-42
48,78
2279
106 104,65
13
-13
0,00
694
816 217,58
64739 11226 117,34

PODÍL JEDNOTLIVÝCH NÁKLADŮ NA CELKOVÝCH
NÁKLADECH V ROCE 2020 V %
527 - Zákonné
sociální náklady
3%
549 - Ostatní
náklady z činnosti
0%

551 - Odpisy
dlouhodobého
majetku
3%

558 - Spotřeba
DDHM
2%

525 - Jiné sociální
pojištění
0%
524 - Zákonné
sociální pojištění
17%

501 - Spotřeba
materiálu
9%

502 - Spotřeba
energie
4%
511 - Opravy a
udržování
3%
512 - Cestovné
0%
518 - Ostatní služby
7%

521 - Mzdové
náklady
52%

Komentář:
Celkový nárůst nákladů oproti roku 2019 činí 17 %. Jak už bylo zmíněno výše, velký nárůst
zapříčinila epidemie Covid_19.
Meziroční nárůst nákladů je u mzdových prostředků, kde došlo ke změně platových tarifů
změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 300/2019 Sb., Z toho pramení nárůst
osobních nákladů nejen u hrubých mezd, ale i u zákonného pojištění a zákonných sociálních
nákladů (zde je účtován základní příděl do FKSP, náklady na zdravotní prohlídky, náklady na
stravování zaměstnanců, náklady na vzdělání a školení, náklady na OOP).
Organizaci byl předán k hospodaření dům v Jaroměři, kde vzniklo nové středisko chráněného
bydlení. V roce 2020 proběhla rozsáhlejší oprava domu, tak aby dům mohl sloužit potřebám
služby. Částka za opravy byla ve výši 1 218 379,-Kč a výdaje na nákup vybavení činily
644 058,-Kč.
Od května 2020 rovněž došlo ke změně dodavatele stravy, výběrovým řízením byl vybrán
poskytovatel stravy, který nabídnul nejnižší nabídkovou cenu. Přesto došlo k navýšení ceny

stravy o 20 %. Nově celodenní strava pro uživatele stojí 193,20 Kč, úhrada od uživatelů je
stanovena na částku 170,-Kč/den (maximální částka daná vyhláškou). Rozdíl mezi náklady na
stravování a výnosy za poskytování stravování od uživatelů činí 50 000,-Kč/měsíc.
Ostatní náklady se mění meziročně díky inflačním změnám.
Do budoucna se předpokládá vyšší nárůst nákladů na opravy způsobené postupným
opotřebováním hmotného majetku.
Celkové osobní náklady se podílejí z 71 % na celkových nákladech organizace. Z tohoto
důvodu čerpáme dotaci z MPSV na osobní náklady.

4.3 Hospodaření organizace k 31. 12. 2020
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku ve výkazu zisků a ztrát se
ziskem 63 533,46 Kč.
Vzhledem k tomu, že organizace neprovozuje doplňkovou činnost, jedná se o zisk z činnosti
hlavní.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
FOND ODMĚN:
50 823,00 Kč
FOND REZERVNÍ:
12 710,46 Kč

4.4 Energie
Spotřeba energie
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vodné m3

7 135

6 957

6 606

7 622

7 626

8 093

6 798

7 219

7 107

cena za 1 m3 vodné

38,21

38,01

41,5

39,68

40,3

41,64

38,36

42,48

43,66

Stočné m3

2 956

2 934

2 556

4 798

5 869

6 709

5 036

5 735

5 528

cena za 1 m3 stočné
Elektrická energie kWh

26,75

28,49

29,44

31,12

36,4

38,41

35,29

39,59

39,36

235 928

235 691

213 639

235 054

251 883

260 191

264 253

254 680

265 072

5,4

5,33

5,09

4,79

4,68

4,56

4,47

4,68

5,41

10 629

9 733

8 432

7 938

9 692

10 271

8 733

9 427

9 682

Komodita

Cena za 1 kWh
Propan l
Cena za 1 l propanu

15,09

15,15

14,55

13,86

13,45

13,46

13,51

14,27

14,53

53 165

48 680

45 829

53 273

55 291

56 685

55 557

61 443

64 253

11,65

13,26

11,42

11,79

10,81

11,7

11,27

9,035

8,9

Teplo

3 429

6 399

4 219

4 056

4 207

4 034

Cena za 1m3

12,68

12,53

14,25

14,54

16,75

15,89

Zemní plyn m3
Cena za 1m3

Cena na 1 m3 vodného a stočného 2012 - 2020
41,5
38,21

26,75

2012

38,01
28,49

29,44

2013

2014

39,68

40,3
36,4

41,64
38,41

38,36
35,29

42,48
39,59

43,66

2019

2020

39,36

31,12

2015

2016

cena za 1 m3 vodné

2017

2018

cena za 1 m3 stočné

Cena za 1 kWh elektrické energie v letech
2012-2020
5,4

5,33

2012

2013

5,09

2014

5,41
4,79

4,68

4,56

4,47

2015

2016

2017

2018

4,68

2019

Cena za 1 kWh

13,26

Cena za 1 m3 zemního plynu v letech
2012 - 2020

11,79

11,65

11,7

11,42

11,27
10,81

9,035

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cena za 1m3

2018

2019

8,9

2020

2020

Cena za 1 l propanu v letech 2012 - 2020
15,09

15,15

14,55

14,53
14,27
13,86

2012

2013

2014

2015

13,45

13,46

13,51

2016

2017

2018

2019

2020

Cena za 1 l propanu

Spotřeba energií dle jednotlivých komodit za rok 2020 v Kč.
Účet
502 310
502 320
502 330
502 330,org5021
502 340

Název účtu
Vodné, stočné
Spotřeba teplo
Spotřeba plyn
Spotřeba propan
Spotřeba elek.energie

Skutečnost 2020
531 545,75 Kč
160 715,42 Kč
571 584,47 Kč
140 674,24 Kč
1 434 311,42 Kč

Jednotlivé položky obsahují skutečnou spotřebu za rok 2020, dle aktuálních ceníků
jednotlivých energií.
Výše uvedené tabulky a grafy zobrazují vývoj průměrných cen jednotlivých komodit od roku
2012. Je patrné, že ceny vodného, stočného a elektrické energie mírně rostou, cena plynu
nepatrně od roku 2019 klesá.

4.5 Závazné ukazatele
Soustava ukazatelů k finančním plánům byla schválena na 5. schůzi Rady Královéhradeckého
kraje dne 17. února 2020 pod číslem usnesení RK/5/244/2020.
Na 29. schůzi Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 22.6.2020 bylo schválené navýšení
příspěvku na provoz na rok 2020 o 400 000,-Kč a následně na 30. schůzi Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje dne 14.9.2020 bylo schválené navýšení příspěvku na provoz na rok
2020 o 800 000,-Kč.
Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje dne 24.8.2020 byl stanoven nový
specifický ukazatel na rok 2020 a to limit mzdových prostředků.

Ukazatele
Závazné ukazatele
Příspěvek na provoz z rozpočtu
zřizovatele
Odvod z investičního fondu
Specifické ukazatele
Limit mzdových prostředků
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Limit výdajů na pohoštění a dary
Kapacita zařízení (počet míst)

Rozpočet
Schválený
Upravený

Skutečnost
k 31. 12. 2020

15 823 000 Kč 17 023 000 Kč 17 023 000 Kč
1 712 000 Kč 1 712 000 Kč 1 712 000 Kč
36 795 000 Kč 39 566 000 Kč 39 566 000 Kč
86,9
86,9
86,9
6 000 Kč
6 000 Kč
0 Kč
132
132
132

4.6 Dotace ze státního rozpočtu
a) Na základě naší žádosti o dotaci z programu na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006., o sociálních službách, nám byla z MPSV poskytnuta neinvestiční
dotace pro rok 2020 v celkové výši 28 993 970,-Kč.
Účelem dotace je finanční podpora poskytovatelem ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby.
Pro jednotlivé služby byly podepsány následující smlouvy a dodatky:
SR_20_3473171 – domovy pro osoby se zdravotním postižením – 23 926 010,-Kč
SR_20_3446957 – denní stacionáře – 687 360,-Kč
SR_20_6514817 – chráněné bydlení – 4 380 600,-Kč
Dotace z MPSV byla plně čerpána na dofinancování mzdových nákladů.
b) Na základě žádosti o mimořádnou dotaci MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID_19 - program C, byla poskytnuta dotace ve výši 2 243 414,-Kč.
Účelem byla úhrada mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného
přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce
nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19.

Rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby:
- Denní stacionář – 18 808,-Kč
- Domov pro osoby se zdravotním postižením – 1 908 857,-Kč
- Chráněné bydlení – 315 749,-Kč
c) Na základě žádosti o mimořádnou dotaci MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních,
mimořádných a krizových opatření v sociálních službách – program D, byla poskytnuta
dotace ve výši 102 433,-Kč.
Rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby:
- Denní stacionář – dorovnání výpadků zdrojů – 21 508,-Kč
- Domov pro osoby se zdravotním postižením – zvýšené provozní náklady – 68 334,-Kč
- Chráněné bydlení – zvýšené provozní náklady – 12 591,-Kč
d) Na základě žádosti o mimořádnou dotaci MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních,
mimořádných a krizových opatření v sociálních službách s epidemií COVID_19 – program
E, byla poskytnuta dotace ve výši 237 801,-Kč.
Rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby:
- Denní stacionář – zvýšení provozní náklady – 2 885,-Kč
- Domov pro osoby se zdravotním postižením – zvýšené provozní náklady – 192 068,- Kč
- Chráněné bydlení – zvýšené provozní náklady – 42 848,-Kč
e) Na základě žádosti MZ na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických
pracovníků v sociálních službách v souvislostí s epidemií COVID_19 v rámci
mimořádného dotačního řízení číslo: 323/2020/SOC/OKD, byla poskytnuta dotace ve výši
194 394,67 Kč.
Účelem bylo vyplacení odměn zdravotnickým pracovníkům v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19.

4.7 Investice a veřejné zakázky
a) V roce 2020 byla plánována a zrealizována tato investiční akce:
- Dodávka a instalace klimatizací do pokojů uživatelů a hal ve středisku Přepychy a České
Meziříčí. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
Investiční akce byla předem schválena zřizovatelem Královéhradecký kraj a hrazena
z investičního fondu.
K účasti ve výběrovém řízení byli písemně vyzváni dne 4.3.2020 3 dodavatelé, kteří spolu
s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci.
Vyzvaní dodavatelé:
Název dodavatele, adresa, IČ:
1.
2.
3.

A-Z chlazení, Piletická 45, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25267337
THERMO spol. s r.o., Jana Palacha 2764, 530 02 Pardubice, IČO:
00529737
TRAMONTA KLIMA s.r.o., Orel 285, 538 21 Slatiňany, IČO: 26001713

Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v sídle Domova Dědina, Nádražní 709, 517 73 Opočno,
dne 25.3.2020 v 10:00 hodin za účasti členů komise a ředitelky domova.
Všechny nabídky byly podány písemně v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky. Komise otevřela nabídky v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro
podání nabídek.
Hodnocené nabídky ve výběrovém řízení:
Název dodavatele, adresa,
IČ:
Recu-Clim s.r.o., Žižkova 89, 530 06
Pardubice, IČO: 25942018
KlimatizaceSmile s.r.o., nám. 28. dubna
40, 635 00 Brno, IČO: 04766008
Smile, s.r.o., nám. 28. dubna 40, 635 00
Brno, IČO: 63472538
A-Z chlazení s.r.o., Piletická 45, 500 03
Hradec Králové, IČO: 25267337
Klima Energy s.r.o., T.G. Masaryka
185, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO:
04302737

Nabídková
cena
v Kč (bez
DPH):

Pořadí dle
nejnižší
nabídkové ceny:

985 400,-Kč

1.

985 900,-Kč

2.

1 152 300,-Kč

3.

1 174 868,-Kč

4.

1 200 080,-Kč

5.

Primaklima Pardubice s.r.o,
Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice,
IČO: 27546268
MARTELO Group s.r.o., nám. 14. října
1307/2, 150 00 Praha 5, IČO: 02263769
Thermo s.r.o., J. Palacha 2764, 530 02
Pardubice, IČO: 00529737
Lengál s.r.o., Holásecká 688/14a, 620
00 Brno-Tuřany, IČO: 29360358
CLIM-Tech s.r.o., Dlouhá Ves 116, 516
01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
25944614
Tramonta Klima, Orel 285, 536 21
Slatiňany, IČO: 26001713
Vlastimil Svoboda, Bylany 42, 538 01
Bylany, IČO: 73607215

1 361 728,-Kč

6.

1 366 425,-Kč

7.

1 424 890,-Kč

8.

1 433 716,-Kč

9.

1 503 994,-Kč

10.

1 529 110,-Kč

11.

1 805 510,-Kč

12.

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek
byla hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny. Hodnocení
nabídek provedla zadavatelem jmenovaná komise, která stanovila pořadí nabídek podle výše
nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána nabídka dodavatele s nejnižší
nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení vítězného dodavatele:
Komise dále posoudila prokázání splnění kvalifikace a ostatních požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci. Vítězný dodavatel prokázal ve své nabídce splnění
kvalifikace a ostatních požadavků dle zadávací dokumentace.
Z nabídky dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou nebylo jasně patrné, zda předložená nabídka
splňuje i technické parametry týkající se hladiny akustického tlaku. Z toho důvodu byl
dodavatel vyzván o doplnění těchto informací. Informace měly být dodány do dvou pracovních
dnů.
Dodavatel předložil hlučnost nabízených klimatizačních jednotek dne 26.3.2020 v 11:47 hod.
Komise zhodnotila, že dané parametry splňuje.
Komise svým rozhodnutím vybrala a doporučila zadavateli jako ekonomicky
nejvýhodnější nabídku:
Dodavatel:

Recu-Clim s.r.o.

Adresa / sídlo:

Žižkova 89, 530 06 Pardubice

IČ:

259 420 18

Cena v Kč (bez DPH):

985 400,-Kč

Veškeré informace týkající se výše uvedené veřejné zakázky jsou zveřejněny v elektronickém
nástroji Královéhradeckého kraje pro zadávání zakázek E-ZAK dostupném na:
https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6558_html

b) Veřejná zakázka: Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní
strávníky Domova Dědina v Opočně.
Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném režimu.
Předmětem zakázky bylo: uzavření smlouvy na dobu neurčitou k zabezpečení stravovacích
služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky v souladu s platnou legislativou a normami
kvality, včetně zajištění všech prací a služeb spojených se stravovacím provozem.
Součástí předmětu VZ byly tedy následující činnosti:
• příprava celodenní stravy pro klienty domova pro osoby se zdravotním postižením,
• příprava stravy pro zaměstnance a stážisty
• rozvoz jídel do středisek organizace.
Zakázka byla zveřejněna v E-ZAKu na: https://zakazk.cenakhk.cz/contract_display_6551.html
a zároveň ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem: Z2020-008625
Nabídku elektronicky v termínu předložil pan Stanislav Čížek, Za Tratí 976, 503 46
Třebechovice pod Orebem.
Nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení splnila veškeré požadavky stanovené ZZVZ i
zadávacími podmínkami. Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s ust. § 119 odst. 1
ZZVZ. Nabídka tohoto účastníka proto byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší
nabídkovou cenou.

4.8 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Investiční fond
TVORBA A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO
FONDU ORGANIZACE
STAV INVESTIČNÍHO
FONDU K 1.1 2020

tis.Kč
2 571

příděl z rezervního fondu organizace
příděl z odpisů dlouhodobého majetku
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
investiční dotace ze SR a SF
ostatní zdroje
TVORBA CELKEM
ZDROJE FONDU CELKEM

2 331

2 331
4 902

opravy a údržba nemovitého majetku
rekonstrukce a modernizace
pořízení dlouhodobého majetku
ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)
odvod do rozpočtu zřizovatele
POUŽITÍ FONDU CELKEM

1 192
1 712
2 904

Stav investičního fondu k 31. 12. 2020

1 998

Účet 416 – Investiční fond – počáteční stav k 1. 1. 2020 byl 2 571 290,33. Jeho tvorba proběhla
ve výši přídělu odpisů 2 330 507,32 Kč. Zřizovateli bylo odvedeno 1 712 000,-Kč.
Investičními akcemi v roce 2020 byl čerpán investiční fond ve výši 1 192 334,-Kč. Konečný
stav investičního fondu ke dni 31. 12. 2020 činí 1 997 463,65 Kč.
Fond je finančně kryt bankovním účtem v třídění 241 0000, org 416.
Rezervní fond a fond odměn
REZERVNÍ FOND
stav rezervního
fondu k 1. 1. 2020

tis.Kč
2 472

FOND ODMĚN
stav fondu odměn
k 1. 1. 2020

tis.Kč
59

příděl z hospodářského výsledku
ostatní zdroje fondu
Tvorba fondu celkem
Zdroje fondu celkem

3
44
47
2 519

příděl z hospodářského výsledku

11

Tvorba fondu celkem
Zdroje fondu celkem

11
70

použití fondu do investič. Fondu

0

použití fondu na mzdy

0

použití fondu na provozní náklady
ost.použití fondu (mj. ztráta z min.
let)
Použití rezervního fondu celkem
Stav rezervního fondu k 31.12.
2020

10
10
2 509

Použití fondu odměn celkem
Stav fondu odměn k 31.12 2020

0
70

Účet 411 – Fond odměn – počáteční stav k 1. 1. 2020 byl 58 635,-Kč. V roce 2020 byl navýšen
o část zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2019, a to ve výši 11 237,-Kč. Konečný
zůstatek je 69 872,-Kč.
Fond je finančně kryt bankovním účtem v analytickém třídění 241 0000, org 411.
Účet 413 a 414 – Rezervní fond – Počáteční stav k 1. 1. 2020 u účtu 413 (rezervní fond tvoření
VH) je 2 065 365,40 Kč. Jeho tvorba spočívá v části zlepšeného hospodářského výsledku
z roku 2019, ve výši 2 808,99 Kč. Konečný stav účtu je 2 068 174,39 Kč.
Rezervní fond 413 je finančně kryt bankovním účtem v třídění 241 0000, org 413.
Počáteční stav k 1. 1. 2020 u účtu 414 (rezervní fond z ostatních titulů) je 407 044,47 Kč.
V roce 2020 byl navýšen o finanční dary v celkové výši 44 000 Kč. Fond byl použit na kulturní
a společenské akce uživatelů v celkové částce 9 900,-Kč. Konečný stav ke dni 31. 12. 2020 je
441 144,47 Kč.
Rezervní fond 414 je finančně kryt bankovním účtem v třídění 241 0000, org 414 a 4144.
Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP
stav fondu k 1. 1. 2020
Základní příděl 2% z hrubých
mezd (bez DPP)
Úroky
Zdroje fondu celkem
Použití fondu
Obědy zaměstnanců
Vitamínové prostředky
Dárcovství krve, věcné dary
Očkování proti chřipce
Příspěvek na penz.přípoj.
Úroky
Použití FKSP celkem
Stav FKSP k 31. 12. 2020

Stav účtu FKSP (412) k 31. 12. 2020
Stav účtu FKSP (243) k 31. 12. 2020

Kč
950 702,59
787 389,76
268,47
1 738 360,82
214 927,00
139 500,00
25 200,00
5 400,00
176 700,00
268,47
561 995,47
1 176 365,35

1 176 365,35
1 135 712,45

Rozdíl činí 40 652,90,-Kč. Tento rozdíl je způsoben zaúčtovanou (412), ale neprovedenou
platbou z účtu FKSP na BÚ příspěvků na obědy zaměstnanců ve výši 17 930,-Kč, dále
zaúčtovanou, ale neprovedenou platbou z účtu FKSP na BÚ příspěvků na penzijní připojištění
zaměstnanců ve výši 15 900,-Kč a základním přídělem do fondu z mezd ve výši 74 482,90,-Kč.
Tento převod financí proběhne v lednu 2021. Stav fondu souhlasí, protože byl proveden účetní
předpis v základním účetnictví.

5 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Účet
0180000
018
0210200
0210201
0210300
0210400
0210500
0210600
021
0220000
0220100
022
028000
028100
028
0310301
0310401
0310302
0310402
0310303
0310403
0310304
0310404
0310405
0310500
0310306
0310406
031

Název účtu
Zařazení software DDNH od 7t. do 20t.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy pro služby obyvatelstvu
Budovy pro služby obyvat. - dotace
Jiné nebyt.domy a nebyt.jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby
Stavby
Samost.mov.věci a soub.mov.věcí
DM - dopravní prostředky
Samost.mov.věci a soub.mov.věcí
DDHM nad 3 do 20 tis. Kč
DDHM od 20 t. Kč včetně
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky České Meziříčí
Pozemky České Meziříčí
Pozemky Přepychy-Rousovská D2
Pozemky Přepychy-Rousovská D2
Pozemky Přepychy-U Lidušky D1
Pozemky Přepychy-U Lidušky D1
Pozemky Opočno-Ořechová
Pozemky Opočno-Ořechová
Pozemek Náchod – zastavěná plocha
Ostatní plocha Náchod
Pozemky Jaroměř
Pozemky Jaroměř – stavební
Pozemky

stav k 1. 1. 2020
69 811,00 Kč
69 811,00 Kč
118 918 909,70 Kč
4 765 155,71 Kč
578 820,20 Kč
9 813 320,10 Kč
8 991 598,74 Kč
5 987 137,80 Kč
149 054 942,25 Kč
3 482 824 Kč
4 449 413,03 Kč
7 932 237,03 Kč
24 429 124,78 Kč
1 768 566,50 Kč
26 197 691,28 Kč
254 868,00 Kč
179 132,00 Kč
100 750,00 Kč
69 950,00 Kč
252 080,00 Kč
95 040,00 Kč
2 679 000,00 Kč
1 071 500,00 Kč
203 148,00 Kč
226 992,00 Kč
281 115,00
109 323,00
5 522 898 Kč

stav k 31. 12. 2020
69 811,00 Kč
69 811,00 Kč
119 095 609,24 Kč
4 765 155,71 Kč
578 820,20 Kč
9 813 320,10 Kč
8 991 598,74 Kč
5 987 137,80 Kč
149 231 641,79 Kč
4 130 195,23 Kč
4 449 413,03 Kč
8 579 608,26 Kč
25 156 476,23 Kč
2 140 442,56 Kč
27 296 918,79 Kč
254 868,00 Kč
179 132,00 Kč
100 750,00 Kč
69 950,00 Kč
252 080,00 Kč
95 040,00 Kč
2 679 000,00 Kč
1 071 500,00 Kč
203 148,00 Kč
226 992,00 Kč
281 115,00
109 323,00
5 522 898 Kč

6 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a
nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly
dodrženy.
Inventarizační komise
Byla zřízena hlavní inventarizační komise, která inventarizuje drobný dlouhodobý a
dlouhodobý majetek a 11 dílčích inventarizačních komisí podle pravidel pro jmenování členů
inventarizační komise. Předseda hlavní inventarizační komise řídil a kontroloval činnost komisí
a sestavil inventarizační zprávu.
Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově A1 Domov Dědina (jídelna) dne 30.9.2020 od 14:00 hod.
Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení
bezpečnosti.
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Hlavní inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem
(tj. převážením, přepočítáním, přeměřením, ohledáním apod., pouze stavy pohledávek, závazků
byly zjištěny dokladovou inventurou) za účasti členů komise, že nebyly zatajeny žádné
hospodářské prostředky a výsledky inventarizace byly porovnány se záznamy v účetní evidenci
(s evidencí o majetku). Byla dodržena průkaznost účetnictví, ochrana a odpovědnost za
majetek.
Inventura pozemků byla provedena fyzickým projitím jednotlivých pozemků dle karet.
Výsledek prověrky – uzavření smluv o hmotné odpovědnosti, prověrky uskladnění a
údržby majetku: nebyly shledány nedostatky.
Zhodnocení inventarizačních prací: práce proběhly v souladu se zákonem č. 563/91 Sb.
(§29 a §30) v termínech k tomu určených plánem inventarizace na rok 2020 a z příkazu
ředitelky a nebyly zjištěny žádné nedostatky při práci inventarizačních komisí.
Při inventarizaci nebylo zjištěno rozdílů. Fyzický stav majetku souhlasí se stavem účetním.

7 Autoprovoz
Osobní
rok
automobil
výroby
Peugeot 308 IX.2010
Citroen
JUMPY
VIII.2018
Peugeot
Expert
Tepee 2,0
HDI
X. 2009
Citroen
Berlingo XL
ČM
X.2019
Citroen
Berlingo 1,6
HDI Př.
VIII. 2007
Citroen
Berlingo 1,6
HDI ČM VIII. 2007
Fiat Doblo XII. 2015
Peugeot
Partner Př. IX. 2016
Peugeot 308
Blue
VII.2007

Průměrný
Průměrný
Průměrný
Průměrný náklad náklad na 1 km náklad na 1 náklad na 1 Náklad na
na 1 km 2017
2018
km 2019
km 2020
PHM Kč
Ujeto km
13077
1,78 Kč
2,09 Kč
2,08 Kč
1,81 Kč 23 682 Kč
12853

2,60 Kč

2,39 Kč

1,86 Kč

23 913 Kč

8920

2,29 Kč

2,64 Kč

2,58 Kč

2,21 Kč

19 732 Kč

4337

0,00 Kč

0,00 Kč

3,85 Kč

2,19 Kč

9 484 Kč

5900

2,02 Kč

1,92 Kč

1,83 Kč

1,65 Kč

9 735 Kč

9252

1,84 Kč

1,78 Kč

1,84 Kč

1,62 Kč

15 001 Kč

6343

2,12 Kč

2,19 Kč

2,39 Kč

2,07 Kč

13 135 Kč

6354

1,54 Kč

2,09 Kč

2,01 Kč

1,68 Kč

10 661 Kč

20117

1,52 Kč

1,56 Kč

1,59 Kč

1,44 Kč

29 030 Kč

30000

Počet najetých kilometrů jednotlivými auty v letech 2016 - 2020
25000

Počet kilometrů

20000
15000
10000
5000
0
Citroen Jumpy
Citroen Berlingo XL ČM
Peugeot Teepe
Citroën Berlingo Č.M.
Citroën Berlingo Přepychy
Peugeot 308
Fiat Doblo
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7.1 Oprava a údržba automobilů
Automobil

Cena opravy v Kč

360,00 Kč

výměna čepů ramen, výměna brzd. kotoučů a
desek
výměna stěračů

440,00 Kč

autožárovky

3 550,14 Kč

2 760,00 Kč

výměna oleje, filtrů
výměna čepu, geometrie, těsnění, příprava na
STK
pneu 2 ks

624,00 Kč

výměna stěračů

9 535,48 Kč

výměna oleje, filtrů, brzdové kapaliny,
dezinfekce klimatizace

440,00 Kč

autožárovky

432,60 Kč

autokosmetika

9 958,30 Kč
Fiat Doblo

Peugeot 308

Citroën JUMPY

Popis opravy v roce 2020

5 800,00 Kč

Citroën Berlingo XL

Citroen Berlingo
Přepychy

Peugeot Partner

Citroen Berlingo ČM

Peugeot Tepee

Peugeot 308 - Blue

3 450,07 Kč

výměna oleje, filtrů, brzdové kapaliny,
dezinfekce klimatizace

357,00 Kč

autokosmetika

142,00 Kč

autošampon

10 575,40 Kč

výměna rozvodů

3 091,94 Kč

výměna oleje, filtry

250,00 Kč

výměna stěračů

125,80 Kč

autožárovky

8 044,00 Kč

výměna ložiska, výměna vzpěry stab. tyče

7 399,75 Kč

příprava na STK, výměna oleje a filtrů

14 022,00 Kč

výměna spojkové sady, výměna rozvodů

2 590,00 Kč

výměna oleje, filtrů

8 400,00 Kč

oprava klimatizace, doplnění chladiva

5 200,00 Kč

pneu 4 ks

63,50 Kč

žárovky

10 399,00 Kč

sada kolového ložiska, výměna senzoru,
výměna sady těsnění výfuku

2 516,00 Kč

výměna oleje, filtrů

7 800,00 Kč

zimní pneu 4 ks

535,00 Kč

výměna stěračů

146,00 Kč

autokosmetika

263,30 Kč

autošampon + autožárovky

3 100,00 Kč

letní pneu 2 ks

1 320,00 Kč

2 x oprava pneu

5 169,00 Kč

výměna oleje, filtrů

1 900,00 Kč

čištění interiéru

6 800,00 Kč

zimní pneu 4 ks

8 Kontrolní činnost
Jednotlivé provozní úseky organizace mají zpracovány roční plány kontrolní činnosti, které
jsou předkládány ředitelce organizace k odsouhlasení.
Organizace má vypracovanou směrnici upravující vnitřní kontrolní systém dle zákona
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Funkčnost systému je dána soustavou
vnitřních předpisů organizace.
V lednu 2020 byl auditorskou společností Auditea, s.r.o. proveden účetní audit na
ověření účetní závěrky za rok 2019.Vyjádření auditora: „ Na základě naší prověrky jsme
nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že přiložená účetní závěrka nepodává ve všech
významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv a závazků příspěvkové organizace Domov
Dědina k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu
s českými účetními standardy.“

14. 10. 2020 byla provedena auditorskou společností Auditea, s.r.o. průběžná kontrola
účetnictví. Předmětem ověření byla správnost účtování došlých faktur a interních dokladů za
účetní období 1. 1. – 30. 9. 2020, bilanční kontinuita – kontrola zůstatků k 1. 1. 202020,
mezitímní závěrka k 30. 9. 2020. Závěr auditora: bez výhrad.
V období od 18. – 25.11.2020 byla vykonána Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje, odbor sociálních věcí distančně veřejnosprávní kontrola se zaměřením na kontrolu
Smlouvy č. SR_20_3446957 (poskytnutá neinvestiční dotace od MPSV na službu denní
stacionář). Závěr: „Finanční prostředky poskytnuté organizaci na základě Smlouvy o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_20_3446957 ze dne 19.2.2020, jsou
čerpány v souladu s předmětem smlouvy, Zásadami dotačního programu v roce 2020, zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s Pověřením
Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě
veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, vydaném kontrolovanému
subjektu. Opatření k nápravě nebyla uložena.“

9 Zpráva v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.)
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - §
18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
Žádná.
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1
písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
Žádné.
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999
Sb.
V roce 2020 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
Domova Dědina o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost.
6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - §
18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.
Žádné.
7. Přehled všech výdajů, které Domov Dědina vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2020 Domov Dědina nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle InfZ.

V Opočně dne 24.2.2021

Mgr. Alena Goisová
ředitelka domova

