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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 dne 10.5.2007,
č.usnesení č. ZK/21/1329/2007.
Naše pobytová sociální služba je poskytována v souladu s níže zařízením specifikovanými
kriterii, jako je poslání, cíle, principy a vymezení cílové skupiny uživatelů, pro které je služba
určena.
Posláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům,
kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a
umožnit jim dle jejich možností prožít 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 ( 2014-2015) :
-

celková renovace třílůžkových pokojů ve staré budově A - ukončení rok 2014
celková rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně – ukončení poslední etapy rok 2014
obměna vybavení pokojů (humanizace prostředí) – ukončení rok 2014
navýšení počtu personálu v přímé péči o 6 pracovníků – do roku 2014
udržení celoroční obložnosti lůžek nad 95 % - průběžně (opravy budovy za provozu)
udržení ziskovosti příjmů od ZP – průběžně ( uzavření nových smluv, podložená fakturace) –
celoročně
stabilizace personálního obsazení organizace včetně zajištění jeho odpovídající odborné úrovně –
průběžně, celoročně.
aktualizace – revize vnitřních předpisů a metodiky – průběžně, celoročně

PLNĚNÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ ROKU 2011
KRÁTKODOBÉ CÍLE 2011
Komplexní rekonstrukce
ošetřovatelských 3 lůžkových
pokojů ½ 1.patra stará budova
A
Oslavy 80. výročí založení 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

SPECIFICKÁ
OBLAST
technické
zhodnocení
budovy

SPLNĚNO NESPLNĚNO
SPLNĚNO
Dokončeno 4/2011

prezentace
sociální služby
Nutná oprava

SPLNĚNO

Personální práce
Výkaznictví

SPLNĚNO
Dokončeno 6/2011
SPLNĚNO
SPLNĚNO
ČÁSTEČNĚ

POZNÁMKA
V rámci ochrany a bezpečnosti
klientů I.oddělení instalován
nový samootvírací systém
s elektronickým zámkem.
Viz samostatná kapitola výroční
zprávy
Viz kapitola opravy
Nástup 2 nových pracovníků
na úsek údržby.
V r.2012 bude proveden IT audit
f. Cygnus vč.školení personálu
k zadání dat do systému Cygnus
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SPLNĚNO NESPLNĚNO
SPLNĚNO
Viz kapitola
INVESTICE
NESPLNĚNO

POZNÁMKA

Kreativní
prezentace služby

SPLNĚNO

Pravidelná aktualizace, řešeny
technické problémy s providerem
www. stránek

SPECIFICKÁ
OBLAST
Nutná oprava
technické
zhodnocení
budovy

TERMÍN /
ZODPOVÍDÁ
Do 12/2012
Ředitel, správce
budovy

POZNÁMKA

DVD prezentace nabídky
služeb DD Náchod

AUDIO
prezentace
sociální služby

Provedení komplexních nátěrů
kovových střešních konstrukcí,
oprava svodů dešťové vody
Organizační změny,
vytvoření nové vedoucí
pracovní pozice – správce
budovy.
Organizační změny
Krácení pracovních úvazků
pracovnic úklidu
Organizační změny
Revize personálního obsazení
kuchyně –snížení počtu
zaměstnanců
Projekt standardizace nutriční
péče

Nutná údržba

Do 7/2012
Ředitel, pracovní
skupina vybraných
zaměstnanců
7/2012
Ředitel, pracovníci
údržby
7/2012
Ředitel, mzdová
účetní

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2011
Podání žádosti 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.

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2012
Dokončení 1. etapy
komplexní rekonstrukce VZT
kuchyně – obměna agregátu
strojovny.

Pokračování spolupráce
s dobrovolníky ( O.P.S.
Hradec Králové)
IT AUDIT databáze programu
CYGNUS

SPECIFICKÁ
OBLAST
Příprava větší
investiční akce
Zprostředkování
informací,
prezentace služby

Personální práce

Personální práce

Personální práce

Odborné
profesionální
poskytování
stravy
Rozšíření služeb
pro klienty
Výkaznictví

7/2012
Ředitel, mzdová
účetní
7/2012
Ředitel,vedoucí
kuchyně, mzdová
účetní
Do 12/2012
Vrchní sestra,
nutriterapeut,
vedoucí kuchyně
Celoročně
Bc.
M.Demjanovičová
9/2012
Ředitel,vedoucí
úseků

Zpracována projektová
dokumentace, financování
investice z FRR kraje zamítnuto.
Problémy s interním rozvodem
TVsignálu ze společné antény.

Profinancování z vlastního IF
700 000,- Kč.
Akce rozdělena na etapy z
důvodu zamítnutí investice
z FRR zřizovatele.
Vytvoření pracovní skupiny,
stanovení cílové finanční prémie,
interní zpracování vlastními
zaměstnanci.
Zajištění odpovídajícího
technického stavu budovy
Změna organizačního schematu
Nový vedoucí provozních úseků
údržby, prádelny a úklidu.
Vyšší efektivita využití pracovní
doby.
Přehodnocení rozsahu
personálního zajištění , ukončení
pracovního poměru, změna org.
schématu.
Získání certifikace procesu
přípravy a poskytování stravy.
Účast v projektu Financovaném
společností NUTRICIA
Udržení pokračování projektu
zahájeného v roce 2011
Revize efektivního využití
placených modulů IT programu,
včetně zaškolení personálu
k zadávání dat do systému.
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Principy: Úcta k uživateli - člověku, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality
uživatele, respektování vlastní volby uživatele, respektování soukromí, spolupráce
s rodinou, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a
vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.
Cílová skupina: Domov důchodců Náchod je určen mladším a starším seniorům od 62 let věku,
kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby a nelze ji již zajistit jinou ambulantní či terénní službou.
Důvodem k nepřijetí do Domova důchodců Náchod podle § 36 vyhlášky č.505/2006 Sb. je:
- zdravotní stav osoby vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- jestliže osoba není schopna pobytu v zařízení soc. služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
-chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.
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 služby v Domově důchodců Náchod jsou poskytovány dle § 49 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, 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 běžných 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
záležitostí.
Naše organizace zajišťuje pouze celoroční pobyty. V roce 2011 byla kapacita zařízení stanovena
na 152 klientů. K 31.12.2011 bylo ve stavu 148 klientů, z toho 109 žen a 39 mužů.
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 ...........................26
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 2. stupni závislosti ...........................44
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 3. stupni závislosti ...........................37
Počet klientů s přiznaným příspěvkem na péči v 4. stupni závislosti ...........................23
Celkem.........................................................................................................................148
K 31.12.2011 bylo v našem domově k dispozici 71 pokojů - z toho 14 jednolůžkových, 33
dvoulůžkových a 24 třílůžkových.
Průměrný věk obyvatel činil 82,5 roků. V roce 2011 bylo přijato 41 nových klientů, zemřelo 37
klientů, 1 klientka byla na žádost rodiny vrácena do domácího prostředí a do jiného domova byla
přeložena 1 klientka .
Celková kapacita lůžek byla v roce 2011 využita na 95,95 %.
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OSLAVY 80 LET EXISTENCE DRUHÉ NEJVĚTŠÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO SENIORY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Ve středu 25. května 2011 proběhla v Domově důchodců Náchod velkolepá oslava 80.výročí
existence této pobytové služby pro seniory. Jsme velice rádi, že se tyto oslavy dle našeho
neskromného mínění velice vydařily a čas, který jsme věnovali jejich přípravě a organizaci,
nevyšel nijak naplano.
Počasí nám přálo, a i přes
naše omezené venkovní
prostory se nám podařilo
přivítat
okolo
300
návštěvníků z široké i
odborné veřejnosti, kteří
si našli čas a přišli se na
nás
podívat.
Naši
obyvatelé tak strávili
příjemné odpoledne ve
stínu velkého venkovního
stanu
za
hudebního
doprovodu lidových písní
v podání malé dechové hudby STAVOSTROJKY z Nového Města nad Metují. K dechovce
mohli obyvatelé a návštěvníci ochutnat poctivý hovězí guláš, pečenou vepřovou kýtu, čepované
pivo a limonádu. Ve stínu nádvoří mezi budovami se podávala káva, koláčky a ovocná ledová
tříšť, kterou ocenily hlavně přítomné děti. Pro návštěvníky a obyvatele vystoupily se svým
tanečním programem děti z Mateřského centra HOPSÁČEK, občanského sdružení z Náchoda a
jako překvapení byl připraven denní ohňostroj - petardy, dýmovnice, papírové mašle, bublinky firmou OHŇOSTROJE NÁCHOD pana Jiřího Grosse.
V rámci oslav měli návštěvníci také možnost prohlídky zařízení, včetně obrazové expozice
věnované historii budovy, fotografické výstavy Miroslava Dušánka s názvem STÁŘÍ TVÁŘÍ
V TVÁŘ a malé výstavky ručních prací obyvatel, včetně ukázky řezbářských prací našeho
klienta pana Grosse. V rámci oslav 80. výročí byla také za laskavé pomoci ředitelky okresního
archívu paní Mgr. Lydie Baštecké vydána reprezentativní příležitostná publikace o zařízení ALMANACH BARTOŇOVA OKRESNÍHO CHOROBINCE – DOMOVA DŮCHODCŮ
NÁCHOD 1931 -2011.
Ku příležitosti výročí 80 let trvání naší služby jsme všem přítomným ukázali, že veřejné
prostředky jsou také vynakládány na smysluplné účely potřebných sociálních služeb. Zároveň
byl tento den otevřených dveří možností veřejného ocenění každodenní nelehké činnosti
personálu zařízení a společné snahy o co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb, kdy se snažíme
poctivě sloužit všem lidem, kteří naši podporu, pomoc a péči potřebují.
Na závěr bychom chtěli na tomto místě ještě jednou poděkovat všem, kteří se na realizaci oslav
výročí naší služby v Náchodě velkoryse podíleli finančními prostředky prostřednictvím
sponzorských darů a veřejné finanční podpory. Zároveň také děkuji i všem vystupujícím,
vystavujícím a veškerému personálu zařízení, který se aktivně podílel na přípravách a realizaci
oslav, které se nám dle všeho vydařily k všeobecné spokojenosti všech přítomných.
Seznam sponzorů uvádíme v části IX. výroční zprávy. Sponzoři, kteří nám k této příležitosti
darovali finanční částky koncem roku 2010, byli uveřejněni ve Výroční zprávě za r. 2010.
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Snahou našeho personálu je zapojit klienty do běžného života v domově. Sociální pracovnice se
snaží zajistit pro klienty bohatý celoroční program. Každé první pondělí v měsíci mají zájemci
možnost v dopoledních hodinách v areálu domova navštívit římskokatolickou bohoslužbu, každé
třetí pondělí v měsíci husitskou bohoslužbu, dle dohody sem dochází pravidelně každý měsíc i
evangelický farář. Pokud je klient imobilní, navštíví ho pan farář u jeho lůžka. Každá 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 zúčastňuje téměř polovina našich klientů.
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 si klienti spolu se sociální pracovnicí
zazpívají.
V roce 2011 nás hned na počátku roku navštívili artisté cirkusu Berousek, jejichž vystoupení
mělo u klientů velký úspěch. Klienti se také 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 měsíci květnu jsme velmi úspěšně oslavili 80.výročí založení našeho
domova – Den otevřených dveří 25.5. s bohatým občerstvením i zajímavým programem, který si
připravilo Mateřské centrum Hopsáček Náchod. Díky krásnému se oslava skutečně skutečně
vydařila. A v říjnu se v našem domově konal tradiční velmi oblíbený ples.
V našem domově často a rády vystupují děti z mateřských a základních škol, zpravidla dvakrát
ročně k nám zavítá i soubor Musica viva z Jiráskova gymnázia v Náchodě. Velmi oblíbené
v letních měsících je grilování párků a v nové kuchyňce v hobby místnosti se peklo cukroví a na
přání klientek i bramboráky. Zájemci z řad klientů byli také v doprovodu sociálních pracovnic
několikrát na výletě v nedalekém Klopotově podívat se na zvířata a dvakrát v nedaleké polské
Kudově nakoupit si v tamější tržnici a projít se v lázeňském parku. Každé pondělí odpoledne
zajíždí k domovu pojízdná prodejna. V březnu se uskutečnilo „laskavé čtení“ při kávě nebo čaji
v naší knihovně, které připravila pro naše klienty náchodská městská knihovna, která pravidelně
zájemcům z řad klientů dováží knížky k přečtení a zve naše klienty v doprovodu sociálních
pracovnic do náchodské knihovny na zajímavé přednášky a na prohlídku.
V říjnu se konala v našem domově velmi zajímavá přednáška o historii našeho domova vedená
paní Mgr. Lydií Bašteckou, ředitelkou náchodského archivu. Přednáška měla velký úspěch už při
příležitosti výše zmíněného Dne otevřených dveří, proto jsme ji pro zájemce z řad našich klientů
i personálu zopakovali.
Naši klienti se také jeli podívat na velikonoční a vánoční výstavu do Ústavu sociální péče
v České Skalici. A protože jsou některé z našich klientek velmi zručné, opět se zapojily pod
vedením sociální pracovnice do akce Šikovné ruce pro hospic, kde za své výrobky sklidily
zasloužený obdiv. V červnu byly výrobky našich klientek vystaveny i v Lysé nad Labem, kde se
konal 12.ročník národní výstavy pod názvem Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a
potěšení. Opět jsme dostali ocenění formou diplomu za krásné výrobky.
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.
Náš domov také od loňského podzimu začali navštěvovat dobrovolníci, kteří si s klienty povídají
a hrají s nimi společenské hry.
V únoru 2011 oslavil zde v domově své sté narozeniny pan František Maršík a v prosinci se zde
dožil sto šesti let pan Karel Kašpárek, který je nejstarším žijícím mužem v České republice, což
samozřejmě neuniklo pozornosti médií.
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II.

Plnění úkolů v personální oblasti

Specifický ukazatel přepočteného stavu pracovníků na rok 2011
Skutečný přepočtený stav pracovníků v r. 2011
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2011
z toho:
- pracovník sociální péče v přímé obslužné péči
- sociální pracovník
- všeobecná sestra
- nutriční terapeutka
- hospodářsko-správní a provozně technický pracovník
- manuelně pracující zaměstnanec

73
75,1
76
21
4
19
1
5
26

V roce 2011 ukončilo pracovní poměr 17 pracovníků (5 dohodou, 6 odchodů do starobního
důchodu,2 ukončení pracovního poměru na dobu určitou, 3 ve zkušební době a 1 výpovědí).Bylo
přijato 14 zaměstnanců. Nemocnost zaměstnanců byla v roce 2011 o 1% vyšší oproti minulému
roku – činila 6 %. Z důvodu zabezpečení plynulého chodu domova jsme přijali za dlouhodobé
nemoci brigádníky. Tím došlo k překročení specifického ukazatele o 2,1 pracovníka.

PAM 2011
Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost )
Sledované
Minulé
Skutečnost
období
období
1
Fyzický stav zaměstnanců
k 31.12.2011
∅ Přepočtený stav
zaměstnanců

2

∅ Platová třída
∅ Platový stupeň

3

4
76

79

75,1

Rozdíl
3-4

%

5

6
-3

96,20

73,4

1,7

102,31

6,3

6,4

-0,1

98,43

10,2

10,4

-0,2

98,07

∅ Tarifní plat

Kč

12 808

13 193

-985

97.08

∅ Příplatky ostatní

Kč

2 132

1 981

151

107,62

∅ Odměny

Kč

785

831

-46

94,46

∅ Osobní příplatek

Kč

1 470

1 558

-88

94,35

∅ Hrubá mzda

Kč

19 277

19 552

-275

98,74

% nemocnosti

%

6

5

1

120

351

203

148

172,91

150

102,96

Přesčasové práce

hod.

Μzdy bez dohod celkem

tis. Kč

17 372

17 222

Dohody/odstupné

tis. Kč

50/64

52

Mzdové náklady celkem

tis. Kč

17 486

17 274

-2/64 96,15/100,00
212

101,22
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Mzdové prostředky
Stanovený specifický ukazatel limitu mzdových prostředků pro rok 2011 Kč činil 17 330 tis. Kč.
Tento ukazatel byl v hlavní činnosti dodržen, celkově byl překročen o čerpání mzdových
prostředků ve vedlejší činnosti.
Vzhledem k nemocnosti ve výši 6 % a zákonné povinnosti nepřevádět přesčasové hodiny
bylo v roce 2011 proplaceno zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům v přímé péči 351
přesčasových hodin.

III.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Naše organizace dosáhla v roce 2011 kladného výsledku hospodaření ve výši Kč 138 168,77 z toho v hlavní činnosti Kč 56 095,91 a v doplňkové Kč 82 072,86. 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 28 400,-- do rezervního fondu
Kč 109 768,77

1. Oblast výnosů
Celkové výnosy byly v roce 2011 činily 38 894 tisíc Kč. Oproti plánu byly překročeny celkem
o 267 tisíc Kč.
V roce 2011 nám byla přiznána dotace od MPSV ve výši Kč 4 980 000,--. Příspěvek na provoz
od zřizovatele činil v roce 2011 Kč 6 114 000. Dotace MPSV a příspěvek na provoz tvoří 28,5 %
celkových výnosů.
Nedoplatky u úhrad za pobyt činily v roce 2011 Kč 128 176. V porovnání s minulým rokem se
snížily zhruba o 18%. Měsíčně se jednalo průměrně o 14 klientů, což znamená že průměrný
nedoplatek na 1 klienta činil měsíčně zhruba Kč 787.
Bližším srovnáním výnosů roku 2011 s předchozím rokem se zabývá následující tabulka.
Z uvedené tabulky je zřejmé, že došlo k celkovému poklesu příjmů oproti minulému roku o 260
tisíc Kč. Tuto skutečnost v nemalé míře ovlivnilo snížení hranice u příspěvku na péči z Kč 2 000
měsíčně na jednotlivce na Kč 800.
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VÝNOSY 2011
vybrané položky
-

vyplňuje se za
hlavní činnost

v tis. Kč
Sledované období 2011

Účet
602 0338
Obědy zaměstnanců

plán
2011

skutečn
ost
2011

Minulé období
%plnění
rozdíl
skutečn skut.11:sk
plánu
2011
ost 2010
ut.10
%

rozdíl
skut. plán

206

206

0

100

201

5

102,48

602 0331 Úhrada pobytu
602 0332
Příspěvek na péči
602 0335
Zdrav.pojišťovny

13 616

13 750

134

100,98

13 300

450

103,4

8 454

8 521

67

100,79

9 170

-649

92,92

4 354

4354

0

100

4 289

65

101,52

602 CELKEM
672 0500
Příspěvek na provoz
672 0600
Dotace MPSV

27 369

27 572

203

100,74

27 648

-76

99,73

6 114

6 114

0

100

6 080,6

33,4

100,55

4 980

4 980

0

100

4 611

369

108

11 094

0

100

10 692

38 894

267

100,69

39 154

Skupina 67 CELKEM
VÝNOSY CELKEM

11 094
38 627

402
-260

103,76
99,34
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2. Oblast nákladů
Celkový rozpočet nákladů byl v roce 2011 čerpán na 100,33 %.
Pro přehlednost uvádíme 3 následující tabulky.

REKAPITULACE za skupiny nákladových účtů v jednotlivých
druzích činnosti
2011
v tis.
hlavní činnost

(z toho pomocné
hospodářství)

doplňková činnost

- materiálové

50

10 932

344

- služby

51

2 318

6

- mzd.a související

52

23 573

208

- ost.náklady

54

58

- odpisy

55

1 277

- finanční náklady

56

30

náklady celkem

9

38 188

567

VSTUPY ENERGIÍ – r. 2011 (v porovnání s rokem 2010)

2011
jednotky

Kč

2010
jednotky

%porovnání v Kč

Kč

pára

3811 GJ

1 652 224

4 552 GJ

1 823 000

90,63

elektrická energ.

283 MWh

1 240 490

279 MWh

1 115 474

111,20

vodné,stočné

7 881 m

472 550

475 717

99,33

8 365 m

V rámci úspory finančních prostředků byl výběrového řízení byl krajským úřadem vybrán nový dodavatel
elektrické energie. Od 1.11.2011 je naším dodavatelem elektrické energie společnost United Energy
Trading Praha 1.
Z důvodu teplejšího počasí v období podzim – zima 2011 bylo spotřebováno o 741 GJ méně než
v předchozím roce.
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Domov důchodců Náchod

Vyplňuje se za hlavní činnost - celé tis. Kč

Sledované období
Účet - položka
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
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

Plán
2011

Skutečnost
2011

2
1 989 3
1 229
464
3 682
3 975
184
1 859
22
95
19

3
1 989 3
1 229
464
3 682
3 973
184
1 859
21
95
18

350

Rozdíl
3-2

%

4

Minulé období
Rozdíl
Skutečnost
skuteč.
%
2010
3-6
6
7
8
1823
166
109,10
1141
88
107,71
468
-4
99,14
3432
250
107,28
3854
119
103,08
139
45
132,37
1409
450
131,94
268
- 247
7,83
126
- 31
75,40
18
0
100

0
0
0
0
-2
0
0
-1
0
-1

5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

350

0

100

300

52

51

-1

97,9

39

610
7 237
939
228
1 269
95
112
186
292
403
993

610
7 250
939
227
1 267
95
111
186
290
429
1 015

99,9
100,5
100
100
99,9
98,7
96,9
99,6
99,4
98,9
99,4

752
7087
1709
161
2404
60
93
180
217
282
775

13
0
-1
-2
-1
0
-2
26
22

50

116,66

12 130,77
- 142 81,11
163
102,30
- 770
54,94
66
140,99
- 1 137
111,43
35
158,33
18
119,35
6
103,33
73
133,65
147 152,13
240
130,97
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Provedené opravy v roce 2011

Celkový technický stav obou budov DD Náchod je celkem uspokojující. V rámci plánu celkové
údržby byla v říjnu 2011 provedena komplexní oprava lepenkové střešní krytiny včetně výměny
a opravy izolačních vrstev na ploché střeše budovy A. V roce 2012 by měl být obnoven
ochranný nátěr na plechové střešní krytině budovy A včetně oprav svodů dešťové vody. Na
základě vyřešení problémů s prosakující odpadní vodou byla v prosinci provedena komplexní
oprava sprchových koutů na šatnách žen v přízemí budovy B.
Do budoucna je třeba řešit špatný technický stav venkovních omítek, izolace balkónů a
zastřešení vchodů na předzahrádkách klientů v budově B.
Dle finančních možností je průběžně obměňováno vnitřní zařízení dle stupně opotřebení,
nevyhovujících starých technologií a potřeb zařízení dle změn v cílové skupině klientů a
legislativních požadavků na provoz zařízení sociálních služeb.

Provedené opravy - rozpis nejdůležitějších položek (v Kč)
výtahy
židle zvedací Arjo
lednice
budova
ostatní
malování
ekofinischer
matrace(výměna)

46 579,18 632,20 748,813 569,1 656,39 634,-7 505,73 418,50

3. Oblast finančního majetku
.
Stav k 31.12.2011
- stav na běžném účtu
- stav na účtu depozitním
- stav na účtu FKSP
- pokladny

PC,kopírka,tiskárny
zařízení kuchyně
pračky,žehliče
myčky oddělení
služební automobily

50 678,-81 654,-82 248,15 331,14 270 ,--

Kč 2 729 206,51
Kč
25 870,90
Kč
50 823,67
Kč 124 347,--

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 2012.
V podrozvahové evidenci evidujeme na účtu 902 k 31.12.2011 drobný dlouhodobý hmotný
majetek do pořizovací výše 3000,-- Kč v celkové výši Kč 2 066 912,90 a dále cizí majetek
v tomto rozdělení:
-

účet 986 vkladní knížky klientů
účet 964 zapůjčené automaty na kávu
účet 968 majetek klientů převzatý do úschovy

Kč 3 771 410,50
Kč
79 135,-Kč
381 000,--
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4. Dotace ze státního rozpočtu + závazné a specifické ukazatele královéhr.kraje
V roce 2011 jsme obdrželi na základě své žádosti MPSV dotaci ve výši Kč 4 980 tisíc. Dotace
byla čerpána na mzdové náklady pracovníků sociální péče a manuelních pracovníků. Obdržené
finanční prostředky byly vyčerpány. Na využití dotace MPSV roku 2011 bude v březnu 2012
proveden audit. Vyúčtování dotace bylo zasláno Královéhradeckému kraji.
Pro rok 2011 jsme obdrželi z Královéhradeckého kraje soustavu závazných a specifických
ukazatelů. V následující tabulce uvádíme mimo jiné i výši příspěvku zřizovatele v roce 2011.

Přehled rozepsaných závazných a specifických ukazatelů pro r. 2011
Skutečnost

Rozpočet
schválený
Ukazatel
- příspěvek z rozp.zřizovatele

po
změnách
6 114

6 114

- odvod z investičního fondu

802

802

- limit mzdových prostředků

17 030

- limit výdajů na pohoštění

v tisících Kč
změna usnesením

30

17 330

17 485

překr. o 155 tis.ve
vedlejší činnosti

29

5. Investiční výdaje
V období 24.1.2011 - 16.3.2011 byla zrealizována druhá etapa komplexní rekonstrukce pěti
ošetřovatelských pokojů na staré budově v celkové hodnotě 639 795,- Kč. Veškeré práce byly
prováděny za provozu (přechodné snížení kapacity, náhradní ubytování klientů). Touto další
etapou byla dokončena celková rekonstrukce devíti třílůžkových pokojů na 1.oddělení staré
budovy A (viz cíle organizace na rok 2011).
Plánovaná postupná rekonstrukce ošetřovatelských pokojů by měla v dalším období (cca v roce
2013) pokračovat na 2.oddělení staré budovy. Komplexní rekonstrukce 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 dojde k rozšíření stávajících nevyhovujících dveří (šířka 90 cm) za
protipožární o šířce 110 cm, které umožní bezproblémovou manipulaci s pojízdnými lůžky
klientů. V souladu se záměrem humanizace prostředí poskytované sociální služby budou na
těchto pokojích provedeny barevné pastelové nátěry sladěné s obklady u umyvadel, budou
položeny podlahové krytiny s „dřevěným“ designem jako u postelí a nábytku umístěného na
těchto renovovaných pokojích. Provedenou komplexní rekonstrukcí pokojů chceme dosáhnout
vyšší estetické úpravy prostředí pro poskytování naší služby na třílůžkových ošetřovatelských
pokojích a technického zhodnocení budovy.
V rámci dlouhodobého záměru komplexní rekonstrukce vzduchotechniky bylo zadáno
zpracování kompletní projektové dokumentace, která byla ing. Weissem předána v říjnu 2011
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v hodnotě 100 680,- Kč. Dle přiloženého položkového rozpočtu by se tak celkové náklady měly
oproti původnímu rozpočtu 2 600 000,- Kč snížit na cca 2 100 000,- Kč. Tato projektová
dokumentace bude sloužit jako podklad k zadání výběrového řízení na realizaci. Žádost na
profinancování investiční akce s prostředků zřizovatele ( FRR kraje) v roce 2011 byla zamítnuta.
Z těchto důvodů bude realizace rozložena na tři etapy, přičemž by 1. etapa - výměna agregátu
měla být profinancována z vlastního investičního fondu organizace v roce 2012.
V prosinci 2011 byla dokončena instalace dalšího samootvíracího systému s elektronickým
jednostranným zámkem na přechodu mezi starou a novou budovou v přízemí budovy B 1.oddělení v celkové hodnotě 84 755,- Kč.

IV . Autoprovoz
K 31.12.2011 máme v majetku dva služební automobily. VW Transportér SPZ 3H69384
pořízený v prosinci 2007 je využíván na výlety s klienty a jejich nákupy. Spotřeba za rok
byla 144 litrů nafty .Bylo najeto 1492 km, z toho 408 po městě a 1084 mimo město.
Průměrná spotřeba na 100 km byla 9,65 litru.
V roce 2011 byla provedena garanční prohlídka.
Vozidlo KIA SPZ 4H1-6046 bylo pořízeno v srpnu 2009. Je využíváno především k zajišťování
nákupů pro klienty, k zajišťování bankovních služeb ve městě, na školení a služební cesty. Bylo
ujeto 2884 km, z toho 1446 po městě a 1438 mimo město. Celková spotřeba benzinu natural byla
308 litrů. Průměrná spotřeba na 100 km byla 10,68 litrů.
V roce 2011 byla provedena garanční prohlídka.
Pro přehlednost uvádíme údaje v následující tabulce :
Počet ujetých km

Celková spotřeba

Průměrná spotřeba na 100 km

VW
3H69384

1492

144 l

9,65

KIA
4H1-6046

2884

308 l

10,68

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Domov důchodců Náchod odepisuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný
majetek. Je používána metoda měsíčního odepisování majetku.
Přehled složení majetku k počátku a konci účetního období 2011
k 1.1.2011

k 31.12.2011

018

189 902,99 Kč

189 902,99 Kč

021

79 221 364,88 Kč

79 641 311,88 Kč

022

11 331 447,38 Kč

10 973 065,58 Kč

031

868 919

Kč

868 919

Kč
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Rozbor pohledávek po splatnosti
K 31.12.2011 evidujeme pohledávky za 6 klienty ve výši Kč 10 617. U většiny těchto
pohledávek se jedná o dědice, kteří nejsou povinni dle soudního rozhodnutí uhradit tyto dluhy.
Proto bude většina těchto pohledávek v roce 2012 projednána škodní komisí a pravděpodobně
budou odepsány jako nedobytné pohledávky.
V roce 2011 nebyla žádná pohledávka odepsána jako nedobytná. Pohledávky za odběrateli po
lhůtě splatnosti nemáme.
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 neevidujeme.

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

Pohyby na fondech v roce 2011
v Kč
FOND:

FO

Stav k 1.1.2011
Příděl po FV 2010
Tvorba celkem

404 600
67 000
67 000

- povinná
- dotace
- z odpisů
- ostatní
Čerpání celkem
Stav k 31.12.2011
Návrh na rozd. HV

x
x
x
x
0
471 600
28 400

173 741
x
x

x
84 000
1 285 041,50

171 580
63 090,75
x

Stav po FV

500 000

x

FKSP

IF

RF - 413

60 929,75 345 170,61 452 538,48
x
x
20 694,19
173 741 1 369 041,50 20 694,19

RF - 414
59 642
X
84 500

1 322 627
391 585,11
x

x
x
x
0
0
473 232,67
109 768,77

x
x
x
84 500
125 762
18 380
x

x

583 001,44

18 380

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. 320/2001 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 (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem
operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce 2011 zjištěny žádné závažné
nedostatky nebo porušení platných právních předpisů.
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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 snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků,
jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží služby 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 jednotlivě nebo
v souhrnné zprávě za rok dle povahy kontrolované činnosti.
Dne 10.3.2011 proběhla kontrola organizace ze strany Státní energetické inspekce –územního
inspektorátu Hradec Králové zaměřená na plnění opatření z energetického auditu a kontrolu
údržby a revize odběrných elektrických zařízení - bez zjištěných závad a opatření. ( protokol
č.052100311 a 052300711)
Dne 23.6.2011 byla pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny provedena kontrola zaměřená
na kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného bez závažných závad a opatření ( č.j. KZ/420/11-HA)
Dne 9.9.2011 byla pracovnicí Krajské hygienické stanice – územní pracoviště Náchod provedena
hygienická kontrola potravinářského provozu kuchyně. V rámci specifik zjištěných nedostatků a
následných opatření byly tyto obratem odstraněny.
Dále v organizaci v roce 2011 proběhly další běžné každoroční kontroly, revize elektro zařízení,
kontrola požární ochrany objektu a interní kontrola BOZP bez závažných závad.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků proběhla ve dnech 1.11.2011 – 10.1.2012. 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.

IX. Poděkování sponzorům
Při této příležitosti děkujeme sponzorům za poskytnuté sponzorské dary , které jsme použily na
zajištění oslav 80. výročí založení domova v květnu a říjnu 2011.
Finančně přispěly:
firma Semileas Semily
25 000,- oslavy
firma MePro Trading Praha
Město Náchod
p.Hana Tunová
Veba Broumov

8 000,- kult.a soc.potřeby
20 000,- oslavy
5 000,- výzdoba
9 268,- věcný dar-ubrus

Finanční dary byly použity na oslavy 80. výročí založení domova, které proběhly v květnu a říjnu
2011.
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