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Domov důchodců Náchod je příspěvkovou organizací od 1.1.2004. Jeho zřizovatelem je
Královéhradecký kraj.
1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Stanovení hlavní činnosti organizace vyplývá z její zřizovací listiny
schválené
zastupitelstvem zřizovatele organizace Královéhradeckým krajem pod číslem usnesení
ZK/8/435/2009.
Naše pobytová sociální sluţba pro seniory je poskytována v souladu platnou legislativou ( zak.
č.108/2006 Sb. a vyhláška 505/2006 Sb.) a dle vlatních stanovených kriterií, jako je poslání, cíle,
principy a vymezení cílové skupiny uţivatelů, pro které je sluţba poskytována. (viz. následující)
Posláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uţivatelům,
kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou ţít ve svém přirozeném prostředí, a
umoţnit jim dle jejich moţností proţít aktivní a důstojné stáří.
Dlouhodobým obecným cílem Domova důchodců Náchod je profesionální a odborné poskytování služeb
vyškoleným, kvalifikovaným a motivovaným personálem. Dalším cílem je naplňování individuálních plánů
klientů, podpora jejich samostatnosti a zamezení jejich sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení
důstojného života seniorů. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí,
posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.
Střednědobé cíle ( 2013-2014) :
-

Celková renovace třílůţkových pokojů ve staré budově A - ukončení rok 2013
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně - ukončení rok 2013
Obměna vybavení pokojů ( humanizace prostředí ) – ukončení rok 2014
Navýšení počtu personálu v přímé péči o 6 pracovníků – do roku 2013
Udrţení celoroční obloţnosti lůţek nad 95 % - průběţně ( opravy budovy za provozu)
Udrţení ziskovosti příjmů od ZP – průběţně ( uzavření nových smluv, podloţená fakturace) –
celoročně.
Stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné úrovně –
průběţně, celoročně.
Aktualizace – revize vnitřních předpisů a metodik –průběţně, celoročně.

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2010
Komplexní rekonstrukce
ošetřovatelských 3 lůţkových
pokojů ½ 1.patra stará budova
A

SPECIFICKÁ
OBLAST
technické
zhodnocení
budovy + nutná
oprava

SPLNĚNO
/NESPLNĚNO
Splněno 4/2010

POZNÁMKA
Humanizace prostředí,
realizováno za provozu 1. etapa
celkové renovace vnitřních
omítek na pokojích staré budovy
A včetně výměny dveří a
podlahové krytiny.
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 2010

SPECIFICKÁ
OBLAST

SPLNĚNO
/NESPLNĚNO

POZNÁMKA

Oprava zámkové dlaţby před
vchodem do budovy A

Nutná oprava,
dlouhodobý
špatný tech. stav
Nutná oprava
Dlaţba, dveře
Nutná oprava
Špatný stav
izolace –
zateplení
Zaţehlovací
vizitky

Splněno 6/2010

Zajištění bezpečnosti klientů ,
estetika budovy a venkovní
prezentace sluţby.
Dlouhodobý špatný technický
stav, nefunkční řešení katafalku
Vyřešení poškození vnitřních
omítek ( vlhká opadávající
omítka) energetická úspora

Interní přímá
komunikace
Prostor pro
konfrontaci
názorů

Splněno/ průběţně
( zápisy, kontrolní
otázky k SQSS)
Uskutečněny 3
schůzky

Rozšíření PC přístupů do
systému, wifi síť po celé
budově + nákup 4 nových
notebooků

Dokumentace
práce s klientem
a její další
zpracování pro
statistiku MPSV

Rozšíření alternativních
volnočasových aktivit a terapií
pro klienty
Revize sloţení stravy klientů
externí spolupráce s
nutriterapeutkou

práce s klienty

Nesplněno z důvodu
nedostatku
finančních
prostředků a sporné
efektivity
vynaloţených
nákladů
splněno/ průběţně
podpora aktivit Bc.
Demjanovičové
Splněno částečně
externí spolupráce
ukončena 6/2010

Průzkum spokojenosti se
stravou klienti/ personál
Zpracování projektu na
komplexní rekonstrukci VZT
kuchyně
Vyrovnaný rozpočet nákladů a
výnosů roku 2010

Zjišťování
spokojenosti
Příprava
INVESTICE
Za 2 600 000,Rozpočtové
opatření

Splněno 3/2010
písemný výstup
Splněno 6/2010
písemný výstup

Zpracování personálního a
ekonomického auditu
efektivity nákladů na
provozovanou sluţbu

Opatření
zřizovatele

Splněno 8/2010
Zřizovateli předány
podklady
k zpracování auditu

Oprava prostor márnice
Oprava izolace, zateplení
stropu budova A
Jednotné značení prac.
oblečení personálu v přímé
péči
Nový systém pravidelných
hromadných schůzek ředitele s
personálem

Odborně
poskytované
sluţby

Splněno 11/2010
Splněno 11/2010

Splněno 11/2010

Splněno 12/2010

Nákup zaţehlovacího lisu
+tiskárny – moţné pouţít i na
značení prádla klientů
konzultace SQSS v konfrontaci
s poznatky kaţdodenní praxe a
zkušeností s jejich aplikací
personálem v přímé péči

Umoţnění přístupu na net i pro
klienty zařízení, kteří projeví
zájem ( do budoucna reálný
předpoklad zájmu ze strany
zájemců o sluţbu)

Canisterapie, ergoterapie, hry pro
cvičení paměti
Po roční zkušenosti
s externistkou spolupráce
ukončena – zřízeno nová prac.
pozice pro vlastního
nutriterapeuta
Výzkum konaný v souvislosti
s novou úpravou jídelních lístků
Bezplatně zpracovaný projekt
firmou ATREA
Úkol do 12/2010, nutná vstřícná
spolupráce zřizovatele a navýšení
jeho příspěvku na provoz
Zařízení dlouhodobě vykazuje
nízké náklady na lůţko/měsíc.
Většina nákladů na sluţbu je
hrazena z vlastních příjmů (
úhrady,PNp, platby ZP)
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KRÁTKODOBÉ CÍLE 2011
Komplexní rekonstrukce
ošetřovatelských 3 lůţkových
pokojů ½ 1.patra stará budova
A
Oslavy 80 výročí zaloţení DD
Náchod
Oprava izolace střechy ,
budova A
Zpracování výběrového řízení
na pozici domovníka DD
Zavedení celkové evidence
dokumentace a práce
s klientem do databáze IS
Cygnus
Podání ţádosti o financování
INVESTICE rekonstrukce
VZT kuchyně
Zbudování vlastního interního
TV kanálu „LIVE“
na společném rozvodu TV
signálu
Aktualizace obsahu a grafické
úpravy www. stránek
organizace.

SPECIFICKÁ
OBLAST
technické
zhodnocení
budovy

TERMÍN

POZNÁMKA

Do 4/2011

Pokračování 2. etapa viz. cíle
2010

Prezentace
sociální sluţby

5-6/2011

Nutná oprava – 2.
etapa z venkovní
strany pl. střechy
Personální práce

Do 6/2011

Uspořádání oslav, tisk
almanachu, prezentace vývoje
soc. sluţeb, výstava fotografií
Dokončení oprav z roku 2010 -2.
etapa

Výkaznictví

Do 12/2011

Příprava větší
investiční akce

Do 2/2011

Dlouhodobě připravovaná akce
viz. zpracování projektu 2010

Zprostředkování
informací,
prezentace sluţby

Do 8/2011

Kreativní
prezentace sluţby

Do 5/2011

Vlastní spoty o právech klientů ,
informace pro ţadatele, zprávy
ředitele , video dokumentace akcí
atd.
Srozumitelně a atraktivně
prezentované poslání cíle a
principy sluţby, aktuální
informace , jednotná grafika
prezentace DD.

6/2011

Odchod 2. domovníka do
starobního důchodu
Sledování, evidence podklady
pro zpracování statistik

Principy: Úcta k uţivateli - člověku, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality
uţivatele, respektování vlastní volby uţivatele, respektování soukromí, spolupráce s rodinou,
přizpůsobování poskytovaných sluţeb potřebám uţivatele, začlenění do společnosti a vzájemná
tolerance a důvěra mezi uţivateli a personálem domova.
Cílová skupina: Domov důchodců Náchod je určen mladším a starším seniorům od 62 let věku,
kteří mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku či jejichţ situace vyţaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji jiţ zajistit jinou ambulantní či terénní sluţbou.
Důvodem k nepřijetí do Domova důchodců Náchod podle § 36 vyhlášky č.505/2006 Sb. je:
- zdravotní stav osoby vyţadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- jestliţe osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních sluţeb z důvodu akutní infekční
nemoci,
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závaţným způsobem narušovalo kolektivní
souţití.
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Naplňování účelu poskytované sociální služby a hlavního předmětu činnosti organizace je
legislativně vymezeno zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.
Pobytové sociální sluţby v Domově důchodců Náchod jsou poskytovány dle § 49 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů na základě vydané
registrace zařízení č.j. 9914/SV/2007/AI/SOCRE/45 ze dne 13.7.2007.
Pobytové sociální služby jsou poskytovány v tomto rozsahu základních činností:
poskytování ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záleţitostí.
Naše organizace zajišťuje pouze celoroční pobyty. V roce 2010 byla kapacita zařízení stanovena
na 152 klientů. K 31.12.2010 bylo ve stavu 148 klientů, z toho 109 ţen a 39 muţů.
POČET KLIENTŮ DLE STUPNĚ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI K 31.12.2010
Počet klientů bez příspěvku na péči .............................................................................18
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 1. stupni závislosti ...........................40
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti ...........................40
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti ...........................29
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti ...........................21
Celkem.........................................................................................................................148
Průměrný věk obyvatel činil 82,7 roků. V roce 2010 bylo přijato 54 nových klientů, zemřelo 47
klientů, 2 klienti byli na ţádost rodiny vráceni do domácího prostředí, do Hospicu v Červeném
Kostelci nebo do jiného domova byli přeloţeni 3 klienti.

Celková kapacita lůžek byla v roce 2010 využita na 95,48 %.
K 31.12.2010 bylo v našem domově k dispozici 71 pokojů - z toho 14 jednolůţkových, 33
dvoulůţkových a 24 třílůţkových.
Vzhledem k dobré příjmové bilanci v hospodaření organizace tj. stabilních plateb zdravotních
pojišťoven za zdravotní úkony prováděné zdravotnickým personálem a vyrovnaným příjmům
v oblasti úhrad za pobyt a příspěvku na péči mohlo naše zařízení zrealizovat větší opravy
(podrobněji v kapitole III) a také obnovit starší majetek za nový – pořídili jsme polohovací
lůţka, noční stolky s jídelní deskou, šatní skříně na pokoje, dvojkřesla na chodby, nábytek do
knihovny, kuchyňský kout s varnou deskou určený pro terapii s klienty, transportní a servírovací
vozíky a řadu dalších nákupů.
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Snahou celého našeho managementu je zapojit klienty do běţného ţivota v domově. Sociální
pracovnice se snaţí zajistit pro klienty bohatý celoroční program. Kaţdé první pondělí v měsíci
mají zájemci moţnost v dopoledních hodinách v areálu domova navštívit římskokatolickou
bohosluţbu, kaţdé třetí pondělí v měsíci husitskou bohosluţbu. Pokud je klient imobilní, navštíví
ho pan farář u jeho lůţka. Kaţdá první středa v měsíci je věnována odpolední besedě pana
ředitele se zájemci z řad klientů ve společenské místnosti. Pravidelně také probíhá oslava
narozenin klientů. Zájemci s poruchami paměti se účastní jejího trénování zábavnou formou pod
vedením sociální pracovnice, pravidelně probíhá velmi oblíbená ergoterapie a canisterapie po
jednotlivých odděleních. Ergoterapie se účastní pravidelně třetina našich klientů i více.
Ve vybrané všední dny dopoledne je pro zájemce organizováno rehabilitační cvičení pod
vedením rehabilitačních pracovnic, čtení z denního tisku a populárních časopisů, poslech CD,
DVD, pouštění zajímavostí z internetu, popřípadě se klienti pobaví při sportovních aktivitách
nebo při společném zpívání písniček.
V roce 2010 se klienti pobavili při tradiční Josefovské zábavě, která byla s hudbou k tanci a
poslechu spojena i s občerstvením. Při oslavě Svátku matek se konalo tradiční posezení
s harmonikou. A v říjnu se v našem domově konal tradiční velmi oblíbený ples.
V našem domově velmi často a rády vystupují děti z mateřských a základních škol, pravidelně
dvakrát ročně k nám zavítá i soubor Skřivánek z Jiráskova gymnázia v Náchodě. Velmi oblíbené
v letních měsících je grilování párků. Zájemci z řad klientů byli také v doprovodu sociálních
pracovnic na nákupu v Kauflandu a v Penny, kaţdé pondělí odpoledne zajíţdí k domovu
pojízdná prodejna. V březnu se uskutečnilo slavnostní posezení při kávě nebo čaji v naší nově
uspořádané knihovně. Velmi dobré vztahy máme také s náchodskou městskou knihovnou, která
pravidelně zájemcům z řad klientů dováţí kníţky k přečtení, a dvakrát také naši klienti
v doprovodu sociálních pracovnic byli pozváni do náchodské knihovny, kde si vyslechli
poutavou přednášku a mohli si také celou knihovnu prohlédnout. V létě byli také naši klienti
pozváni v doprovodu sociální pracovnice na tradiční pouť do Domova důchodců v Malé Čermné.
V říjnu se konala v našem domově velmi zajímavá přednáška o ručním tkaní pod vedením paní
Ines Šťovíčkové a pro velký zájem byly pro klienty dva ruční stavy zakoupeny. V tomto měsíci
se také v našem domově konala velmi poutavá floristická výstava, kterou měla moţnost navštívit
i širší veřejnost.
Naši klienti se také jeli podívat na velikonoční výstavy do Ústavu sociální péče v České Skalici a
do Domova důchodců v Teplicích nad Metují. A protoţe jsou některé z našich klientek velmi
zručné, opět se zapojily pod vedením sociální pracovnice do akce Šikovné ruce pro hospic, kde
za své výrobky obdrţely první cenu.
V prosinci byla zorganizována tradiční mikulášská nadílka spojená s vystoupením dětí ze ZŠ
Nový Hrádek, které navštívily všechny klienty v jejich pokojích. Pravidelně také klienty našeho
domova navštěvují na pokojích skauti, kteří jim před Vánocemi hrají a zpívají a přinášejí
betlémské světlo.
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II.

Plnění úkolů v personální oblasti

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků na rok 2010
Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2010
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2010
z toho:
- pracovník sociální péče v přímé obsluţné péči
- sociální pracovník
- všeobecná sestra
- nutriční terapeutka
- hospodářsko-správní a provozně technický pracovník
- manuelně pracující zaměstnanec

73
73,4
79
23
5
19
1
6
25

V roce 2010 ukončilo pracovní poměr 13 pracovníků (6 dohodou, 2 odchod do starobního
důchodu, 5 ukončení pracovního poměru na dobu určitou ).Bylo přijato 14 zaměstnanců.
Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2010 o 2,6% niţší oproti minulému roku – činila 5 %.
Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé nemoci brigádníky.
Tím došlo k překročení specifického ukazatele o 0,3 pracovníka.

PAM 2010
Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost )
Sledované
Minulé
Skutečnost
období
období
1
Fyzický stav zaměstnanců
k 31.12.2010
 Přepočtený stav
zaměstnanců

2

3

4
79

 Platová třída
 Platový stupeň

Rozdíl
3-4

%

5

6

74

5

106,7

73,4

73,3

0,1

100,1

6,4

6,1

0,3

104,9

10,4

10,9

-0,5

95,4

 Tarifní plat

Kč

13 193

10586

2 607

124,6

 Příplatky ostatní

Kč

1 981

1 635

346

121,2

 Odměny

Kč

831

905

-174

91,82

 Osobní příplatek

Kč

1 558

1 417

141

109,9

 Hrubá mzda

Kč

19 552

16 237

3 315

120,4

nemocnosti

%

5,0

7

-2

71,42

hod.

203

560

-357

35,8

Přesčasové práce

zdy bez dohod celkem

tis. Kč

17 222

16 320

902

105,5

Dohody

tis. Kč

52

155

-103

33,5

9

Mzdové náklady celkem

tis. Kč

17 274

16 475

799

104,8

Mzdové prostředky
Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2010 Kč činil 17 030 tis. Kč.
V září 2010 byl Královéhradeckým krajem navýšen z důvodu zařazení zdravotních sester dle
platného katalogu prací do 10. platové třídy na Kč 17 140 tis. Tento ukazatel byl v hlavní
činnosti dodrţen, celkově byl překročen o čerpání mzdových prostředků ve vedlejší činnosti.
Vzhledem k nemocnosti ve výši 5 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny
bylo v roce 2010 proplaceno zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v přímé péči 203
přesčasových hodin.

III.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Naše organizace dosáhla v r.2010 ziskového výsledku hospodaření ve výši Kč 87 694,19 z toho v hlavní činnosti Kč 1 794,57 a v doplňkové Kč 85 899,62. K vytvoření výsledku
hospodaření v oblasti doplňkové činnosti přispěla především hostinská činnost – stravování pro
cizí strávníky, která je společně s pronájmem bytových prostor součástí vedlejší činnosti
organizace. U všech druhů vedlejší činnosti je zisk vyčíslen na základě stanovené kalkulace.
Královéhradeckému kraji byl dán návrh na rozdělení výsledku hospodaření do fondů
organizace takto:
- do fondu odměn
Kč 67 000,-- do rezervního fondu
Kč 20 694,19

1. Oblast výnosů
Celkové výnosy byly v roce 2010 činily 39 154 tisíc Kč. Oproti plánu byly překročeny celkem
o 110 tisíc Kč.
V roce 2010 nám byla přiznána dotace od MPSV ve výši Kč 4 611 000,--. Příspěvek na provoz
od zřizovatele činil v roce 2010 Kč 6 080 600. Dotace MPSV + příspěvek na provoz tvoří 27,3
% celkových výnosů.
Nedoplatky u úhrad za pobyt činily v roce 2010 Kč 156 442. V porovnání s minulým rokem se
navýšily zhruba o 19%. 47% oproti skutečnosti loňského roku. Měsíčně se jednalo průměrně o
18 klientů, coţ znamená ţe průměrný nedoplatek na 1 klienta činil měsíčně zhruba Kč 742.
Bliţším srovnáním výnosů roku 2010 s předchozím rokem se zabývá následující tabulka.
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VÝNOSY 2010

Vybrané položky

vyplňuje se za hl. činnost
Sledované období

Účet
602 30 Obědy
zaměstnanců

plán
2010

skutečn
ost
2010

v tis. Kč
Minulé období

rozdíl
skut. plán

%plnění skutečn
plánu
ost
2010
2009

rozdíl
skut.10:sk
ut.09
%

201

201

0

100

204

-3

13304

13300

-4

99,96

13408

-108

99,19

602 32 Příspěvek na péči

9153

9170

17

105,44

8 697

473

105,44

602 35 Zdrav.pojišťovny

4289

4289

0

100

4 633

-344

92,58

602 CELKEM

27 636

27 648

12

105,85

26 950

698

102,59

672 Přísp.na provoz

6 080,6

6 080,6

0

100

1 395

4685,6

435,84

4 611

4 611

0

100

7 875

-3 264

58,55

10692

0

100

9 270

1 422

39 154

109

113,51

36 630

602 31 Úhrada pobytu

671 Dotace MPSV

Skupina 67 CELKEM
VÝNOSY CELKEM

10692
39 045

2 524

98,53

115,33
106,89
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2. Oblast nákladů
Celkový rozpočet nákladů byl v roce 2010 čerpán na 100,06 %.
Pro přehlednost uvádíme 3 následující tabulky.

REKAPITULACE za skupiny nákladových účtů v jednotlivých
druzích činnosti
2010
v tis.
Hlavní činnost
- materiálové

(z toho pomocné
hospodářství)

Doplňková činnost

50

10 519

321

51

3 207

7

- mzd.a související

52

23 421

182

- ost.náklady

54

94

- odpisy

551

- služby

náklady celkem

1 274

9

38 548

518

VSTUPY ENERGIÍ – r.2010 (v porovnání s rokem 2009)

2010
jednotky
pára
elektrická energ.
vodné,stočné

Kč

2009
jednotky

%porovnání v Kč

Kč

4 552 GJ

1 823 000

4 013 GJ

1 604 679

113,6

279 MWh
8365 m
krychl.

1 115 474

276 MWh
8 632
m.krychl.

1 173 603

95

476 089

99,9

475 717

V květnu 2010 jsme změnili produkt u elektrické energie z varianty STANDARD na variantu
Kvartál, čímţ jsme dosáhli za 7 měsíců úsporu cca 60 tisíc Kč i přes navýšení cen této energie.
U páry naopak došlo vzhledem k delší zimě a chladnému počasí ke zvýšení spotřeby, coţ vedlo
k navýšení částky u této nákladové poloţky.
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Domov důchodců Náchod
Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč
Sledované období
Účet - položka

Plán
2010

1
502 - pára
502 - elektrická energie
502 - vodné
ENERGETICKÉ VSTUPY
501 - potraviny
501 - DHM ( do 3000,- )
501 - DHM ( do 40000,- )
501 - prádlo
501 - ochranné pomůcky
501 - pohonné hmoty

2
1823
1141
468
3432
3854
139
1409
268
126
18

501 - čistící prostředky
501 – kancelářský materiál
501 – všeobecný materiál
MATERIÁLNÍ VSTUPY
511 - nemovitostí
511 - movitý majetek
OPRAVY CELKEM
527 - školení
518 - výkony spojů
518 - programy
518 - likvidace odpad
518- ostatní
DODAVAT. SLUŽBY

300
40
753
7052
1709
161
2406
61
96
181
218
285
780

Skutečnost
2010

Rozdíl
3-2

3

4
1823
1141
468
3432
3854
139
1409
268
126
18
300
39
752
7087
1709
161
2404
60
93
180
217
282
775

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
100
-1 97,9
-1 99,9
35 100,5
0
100
0
100
0 99,9
-1 98,7
-3 96,9
-1 99,6
-1 99,4
-3 98,9
-5 99,4

Minulé období
Rozdíl
Skutečnost
skuteč.
2009
3-6
6
7
1 572
251
1 205
-64
470
-2
3 247
185
3 930
-76
374
-235
2 278
-869
214
54
101
25
20
-2
389
28
536
7 870
719
217
936
93
88
207
185
248
821

-89
11
216
-783
990
-56
1468
-32
5
-27
32
34
-46

%
8
115,9
94,7
99,6
105,7
98,1
37,2
61,9
125,2
124,8
90
77,1
139,3
140,3
90,1
237,7
74,2
256,8
64,5
105,7
87
117,3
113,7
94,4
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Provedené opravy v roce 2010

Celkový technický stav obou budov DD Náchod je celkem uspokojující. Na základě navýšení
příspěvku zřizovatele v 4. čtvrtletí roku 2010 bylo moţno zrealizovat větší mnoţství potřebných
oprav a údrţby budovy (oprava dřevěného obloţení na jídelnách v budově B, opravy rozvodů
ústředního topení včetně regulace a výměny čerpadel , opravy osvětlení pokojů - instalovány
nové úsporné ţárovky , opravy poškozené venkovní fasády, opravy izolace stropu v posledním
patře budovy A, výměna nosných lan ve výtahu budovy B, vnitřní barevné malby budovy B
včetně poţárního schodiště a další).
Do budoucna je třeba řešit špatný technický stav venkovních omítek, izolace balkonů a
zastřešení vchodů na předzahrádkách klientů v budově B.
Dle finančních moţností je průběţně obměňováno vnitřní zařízení dle stupně opotřebení,
nevyhovujících starých technologií a potřeb zařízení dle změn v cílové skupině klientů a
legislativních poţadavků na provoz zařízení sociálních sluţeb.
Provedené opravy - rozpis důležitých položek
výtahy
čerpadlo
soda bar
žaluzie-výměna
postel
malování,nátěry
matrace
sekačka
sedáky na kálicí křesla
- výměna

budova
1 351 684,20
drtiče
20 312,pračky
42 284,kuchyně
74 402,40
skříně
4 745,myčky
8 993,PC,kamera,kop. 17 238,68
dlažba
210 000,auto
5121,-

3. Oblast finančního majetku
.
Stav k 31.12.2010
- stav na běţném účtu
- stav na účtu depozitním
- stav na účtu FKSP
- ceniny
- provozní pokladna

100327,22306,3960,61852,1574,454 312,23 997
294,2188,-

Kč 2 821 100,46
Kč 19 617,90
Kč 44 522,63
Kč
0
Kč 37 493,--

Soulad stavu FKSP a jeho bankovního účtu byl kontrolován v rámci roční inventarizace a nebyly
zjištěny rozdíly, resp. byl zjištěn rozdíl způsobený nepřevedením přídělu z mezd do FKSP,
nepřevedeným penzijním připojištěním a úrokem, které byly převedeny mezi účty počátkem
roku 2011.
V podrozvahové evidenci evidujeme na účtu 902 k 31.12.2010 drobný dlouhodobý hmotný
majetek do pořizovací výše 3000,-- Kč v celkové výši Kč 2 045 144,69 a dále cizí majetek
v tomto rozdělení:
- účet 986 vkladní kníţky klientů
- účet 964 zapůjčené automaty na kávu
- účet 968 majetek klientů převzatý do úschovy

Kč 4 463 542,39
Kč
79 135,-Kč
365 000,--
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4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele královéhr.kraje
V roce 2010 jsme obdrţeli na základě své ţádosti MPSV dotaci ve výši Kč 4 611 tisíc. Dotace
byla čerpána na mzdové náklady pracovníků sociální péče a manuelních pracovníků. Obdrţené
finanční prostředky jsme nevraceli. Na vyuţití dotace MPSV roku 2010 bude v únoru 2011
proveden audit. Vyúčtování dotace bylo zasláno Královéhradeckému kraji.
Pro rok 2010 jsme obdrţeli z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických
ukazatelů. V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku zřizovatele v roce 2010.

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro r. 2010
Skutečnost

v tisících Kč
změna usnesením

Rozpočet
schválený
Ukazatel
- příspěvek z rozp.zřizovatele

3 7919,6

- odvod z investičního fondu

798

- limit mzdových prostředků

17 030

- limit výdajů na pohoštění

5

po
změnách
6 080,6

6 080,6

9.9.2010

798
17 140

17 274

překr.. o 134 tis.ve
vedlejší činnosti

5

5. Investiční výdaje
V rámci získaných sponzorských darů na rok 2010 bylo moţno realizovat v březnu nákup
další nové zvedací pojízdné ţidle CALYPSO v hodnotě 99 338,- Kč, ke které byla v říjnu
dokoupena z dalšího sponzorského daru váha v hodnotě 63 748,- Kč. Ze sponzorského daru byl
téţ zakoupen zaţehlovací lis na značení textilií zn. GOLDSEAL v hodnotě 43 500,- Kč.
Od 5.2. 2010 do 29.3. 2010 byla zrealizována první etapa komplexní rekonstrukce
ošetřovatelských pokojů na staré budově DD v celkové hodnotě 493 278,- Kč . Veškeré práce
byly prováděny za provozu při přechodném sníţení kapacity a náhradním ubytování klientů.
Z tohoto důvodu bude další rekonstrukce prováděna etapově, tj. 5 - 6 třílůţkových pokojů
začátkem roku 2011 (viz cíle organizace na rok 2011). Plánovaná postupná rekonstrukce
ošetřovatelských pokojů na staré budově by měla vyřešit dlouhodobý špatný technický stav
původních vnitřních omítek z roku 1931 (odpadávající poškozené vnitřní omítky, stará
nevyhovující elektroinstalace a nerovnosti stropu pokoje). V rámci rekonstrukce dochází i
k rozšíření stávajících nevyhovujících dveří (šířka 90 cm) za protipoţární o šířce 110 cm, které
umoţní bezproblémovou manipulaci s pojízdnými lůţky klientů.
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V rámci stavebních prací bylo tak provedeno kompletní otlučení omítek, osekání obkladu,
demontáţ stávající podlahové krytiny, demontáţ soklu, demontáţ signalizačního zařízení,
demontáţ osvětlovacích těles, aplikace nových omítek, přeloţení signalizačních rozvodů pod
omítku, zpětná montáţ osvětlovacích těles a signalizačního zařízení, dodávka a montáţ nového
obkladu okolo umyvadel , pokládka nové podlahové krytiny, malby a nátěry nových a
opravovaných konstrukcí, montáţ nových rozvodů elektroinstalace včetně přívodu, vyrovnání
stávajícího stropu podhledem ze sádrokartonu a celková revize nově instalovaných elektro rozvodů. V souladu se záměrem humanizace prostředí poskytované sociální sluţby jsou na
těchto pokojích barevné pastelové nátěry, sladěné s obklady u umyvadel a podlahové krytiny s
„ novým dřevěným“ designem jako u postelí a nábytku umístěného na těchto renovovaných
pokojích. Provedenou komplexní rekonstrukcí pokojů bychom tak chtěli dosáhnout vyšší
estetické úrovně prostředí pro poskytování naší sluţby na třílůţkových ošetřovatelských
pokojích a technického zhodnocení budovy.
V červnu 2010 byla na základě závaţné poruchy elektroinstalace elektrické výklopné pánve na
kuchyni zakoupena nová pánev FAGOR SBE9-10 v hodnotě 107 894,- Kč. Tato neplánovaná
investice byla realizována jako nutné řešení havarijní situace ohroţení zdraví a ţivota obsluhy
pánve ( zkorodované elektrické přívody a špatný technický stav rozvodů elektroinstalace
v prostoru varny )
Jako další nutná investice je v přípravě komplexní celková rekonstrukce vzduchotechniky
v kuchyni DD – v roce 2010 byl připraven projekt na částku 2 600 000,- Kč s předpokladem
financování z FRR kraje.
K 31.12.2010 nevedeme na účtu 042 ţádnou nedokončenou investici.

IV . Autoprovoz
K 31.12.2010 máme v majetku dva sluţební automobily.VW Transportér SPZ 3H69384
pořízený v prosinci 2007 je vyuţíván na výlety s klienty a jejich nákupy. Spotřeba za rok 2010
byla 132 litrů nafty. Bylo najeto 1394 km, z toho 399 po městě a 995 mimo město.Průměrná
spotřeba na 100 km byla 9,47 litru.
Druhé vozidlo KIA SPZ 4H1-6046 bylo pořízeno v srpnu 2009. Je vyuţíváno především
k zajišťování nákupů pro klienty, k zajišťování bankovních sluţeb ve městě, na školení
a sluţební cesty. Bylo ujeto 3 708 km, z toho 1 340 po městě a 2 368 mimo město.Celková
spotřeba PHM /benzin Natural/ byla v roce 2010 346 litrů coţ je průměrná spotřeba na 100 km
9,33 l.
V roce 2010 byla provedena servisní prohlídka.
Pro přehlednost uvádíme údaje v následující tabulce:
Počet ujetých km

Celková spotřeba

Průměrná spotřeba 1/100 km

VW
3H69384

1 394

132 l

9,47

KIA
4H1-6046

3 708

346 l

9,33
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozbor pohledávek po splatnosti
Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný
majetek. Je pouţívána metoda měsíčního odepisování majetku.
Přehled sloţení majetku k počátku a konci účetního období 2010
k 1.1.2010

k 31.12.2010

018

189 902,99 Kč

189 902,99 Kč

021

78 975 295,88 Kč

79 221 364,88 Kč

022

11 308 347,38 Kč

11 331 447,38 Kč

031

868 919

Kč

868 919

Kč

K 31.12.2010 evidujeme pohledávky za 6 klienty, které činí 9 751 Kč. U většiny těchto
pohledávek se jedná o dědice, kteří nejsou povinni dle soudního rozhodnutí uhradit tyto dluhy..
Proto bude většina těchto pohledávek v roce 2011 projednána škodní komisí a pravděpodobně
budou odepsány jako nedobytné pohledávky. Jedna pohledávka bude uhrazena po ukončení
pozůstalostního řízení.
V roce 2010 nebyla ţádná pohledávka odepsána jako nedobytná. Pohledávky za odběrateli po
lhůtě splatnosti nemáme.
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 neevidujeme.

VI. Fondy hmotné zainteresovanosti
Pro přehlednost počátečních stavů, tvorby, čerpání a konečných zůstatků fondů uvádíme
následující tabulku:

Pohyby na fondech v roce 2010
v Kč
FOND:

FO

FKSP

IF

RF - 413

RF - 414

Stav k 1.1.2010
Příděl po FV 2009
Tvorba celkem

305 600
99 000
99 000

55 191,75
x
352 012

643 551,61
x
1 347 307

352 628,83
99 909,65
99 909,65

7 400
x
137 507

- povinná
- dotace
- z odpisů
- ostatní
Čerpání celkem
Stav k 31.12.2010
Návrh na rozd. HV

x
x
x
x
0
404 600
67 000

352 012
x
x
346 274
60 929,75
x

x
0
1 283 559
63 748
1 645 688
345 170,61
x

x
x
x
0
0
452 538,48
20 694,19

x
x
x
137 507
85 265
59 642,-x

Stav po FV

471 600

x

x

493 926,86

59 642,--

17

VII. Kontrolní činnost
Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě naší interní směrnice č. 5 o vnitřním
kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje
příslušná ustanovení Zákona č. 320/2000 Sb.o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb.
Na základě naší vnitřní řídící kontroly ( předběţná , průběţná a následná kontrola příkazcem
operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní ) nebyly v roce 2010 zjištěny ţádné závaţné
nedostatky nebo porušení platných právních předpisů.
Na základě usnesení rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální
obsazení naší organizace nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti
na § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena
výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele.
Management organizace se snaţí o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků,
jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboţí sluţby a materiál. Veškerý pohyb
financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky.
V rámci interního systému kontrol jsou vedoucími zaměstnanci prováděny kontroly dle vlastního
plánu kontrol. O provedených kontrolách jsou vedeny písemné záznamy, a to buď jednotlivě
nebo v souhrnné zprávě za rok dle povahy kontrolované činnosti.
Dne 23.2.2010 proběhla kontrola organizace ze strany OSSZ v Náchodě zaměřená na kontrolu
plateb pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění - bez zjištěných závad
a opatření. ( protokol č.139/10)
Dne 14.6.2010 byla pracovníky krajského úřadu provedena veřejno správní kontrola zaměřená
na vnitřní kontrolní systém organizace, způsob vedení účetnictví a personální agendu bez
závaţných závad a opatření ( 153/2010)
Dne 12.10.2010 byla pracovníky krajského úřadu provedena veřejno správní kontrola zaměřená
na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních sluţeb. V rámci specifik
zjištěných nedostatků a následných opatření byly tyto ihned odstraněny. ( 282/2010)
V rámci opatření zřizovatele organizace byl v roce 2010 realizován personální audit a proveden
rozbor nákladových poloţek v souvislosti s analýzou systému centrálních nákupů zaměřených
na úsporu provozních nákladů. ( prováděly nezávislé společnosti BNV Consulting, s.r.o. Praha
a společnost Axcode s.r.o.)
Dále v organizaci v roce 2010 proběhly další běţné kaţdoroční kontroly, revize elektro zařízení ,
kontrola poţární ochrany objektu a interní kontrola BOZP bez závaţných závad.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 1.11.2010 – 7.1.2011. Předsedkyně ústřední
inventarizační komise proškolila členy dílčích inventarizačních komisí, seznámila je se směrnicí
o inventarizaci a s dalšími pravidly provádění inventarizace. Čtyři inventarizační komise
provedly inventarizaci majetku a závazků dle vytištěných inventarizačních seznamů.
Rozdíly v inventarizaci nebyly zjištěny,veškerý majetek byl dohledán.
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IX. Poděkování sponzorům
Při této příleţitosti děkujeme sponzorům za poskytnuté sponzorské dary, a to:
RWE Ústí nad Labem za dar ve výši Kč 95 126,-- určenému na nákup váhy k ţidli Kalypso,
zástěny, tlakoměry a fonendoskopy,
Firmě LINET Slaný-Ţelevčice za dar ve výši Kč 12 000,-- určený na kulturní vystoupení,
Prof.MUDr.Beranovi, Centrum očkování Hradec Králové za dar ve výši Kč 43 500,-- určenému
na nákup mechanických invalidních vozíků a antidekubitních podloţek.
Firmě STAVOS Náchod za finanční dar ve výši Kč 15 000,--, firmě Špaček Jiří -Černilov za dar
ve výši Kč 10 000,--, firmě Souček MONTA-Velké Poříčí za dar ve výši Kč 5 000,--, firmě
JOHN Zdeněk-Zbečník za dar ve výši 5 000,-- a firmě DLNK provozovna Náchod za dar ve
výši Kč 4 000,--. Všechny tyto dary budou vyuţity u příleţitosti oslav 80. výročí zaloţení
domova v roce 2011.
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