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a) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena
1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti
Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje:
-

-

pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v
kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
Dále je služba poskytována klientům od 3 let věku s mentálním postižením, případně s
mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou
ústavní nebo ochrannou výchovou.
pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80
let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
ambulantní sociální službu denní stacionář – služba je poskytována klientům od 3 do 80
let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.
pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována klientům od 3 do 80
let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižení, chráněné bydlení, denní stacionář
a odlehčovací služby zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov sociálních služeb Slatiňany dále
- poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby
a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),
- zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních
služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje
-

-

výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s
vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a včetně ubytovacích a
stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního
účelu a hlavního předmětu činnosti,
umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, a
to tehdy, pokud to v konkrétním případě dovolují jeho provozní a kapacitní možnosti,
plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
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Doplňková činnost:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
- hostinská činnost
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
- výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- ubytovací služby.
Tyto činnosti vykonává Domov sociálních služeb Slatiňany na základě zvláštního povolení.
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2. Stav uživatelů k 31. 12. 2015 s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň
závislosti
Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2015






muži a ženy ve službě DOZP, CHB, DS (chlapci a dívky)………… celkem
267
z toho
osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….…... 244
denní stacionář (§ 46 zák.č.108/2006 Sb.) …………………………………………
7
chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 16
odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 50

o





z toho muži (chlapci)
osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ………...................... 132
denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ………………....................
5
chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 14
odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/........................ 36

o





z toho ženy (dívky)
osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ………..................... 112
denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….…..............
2
chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) .....................................................
2
odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 14

o

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2015:
 osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……….......... 38,6 let
 denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….….....25,3 let
 chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ............................................ 42,7 let
 odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/............. 19,7 let

Počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2015:
 Domov pro osoby se zdravotním postižením
9
 Denní stacionáře
2
 Chráněné bydlení
3
 Odlehčovací služby
0
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Domov pro osoby se zdravotním postižením (§48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury
Věk
7-12
13-18
19-26
27-65
66-75
86-95
Celkem

Počet uživatelů
4
10
24
201
3
2
244

Rozdělení uživatelů dle pohlaví
Pohlaví
Žena
Muž
Celkem

Počet uživatelů
112
132
244
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Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči
Stupeň příspěvku na péči
I. Stupeň
II. stupeň
III. Stupeň
IV. stupeň
Celkem

Počet uživatelů
13
47
58
126
244

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště
Trvalé bydliště uživatelů
DSS Slatiňany
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
kraj Středočeský
Celkem

Počet uživatelů
224
14
2
3
1
244
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Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury
Věk
19-26
27-65
66-75
Celkem

Počet uživatelů
2
13
1
16

Rozdělení uživatelů dle pohlaví
Pohlaví
Žena
Muž
Celkem

Počet uživatelů
2
14
16
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Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči
Stupeň příspěvku na péči
I. Stupeň
II. stupeň
Bez přiznaného příspěvku
Celkem

Počet uživatelů
7
8
1
16

Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště
Trvalé bydliště uživatelů
DSS Slatiňany
DSS Slatiňany - pracoviště Chrudim
Pardubický kraj
Celkem

Počet uživatelů
8
7
1
16
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Denní stacionář (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury
Věk
7-12
13-18
19-26
27-65
Celkem

Počet uživatelů
1
2
1
3
7

Rozdělení uživatelů dle pohlaví
Pohlaví
Žena
Muž
Celkem

Počet uživatelů
2
5
7

10

Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči
Ve službě denní stacionář není výše příspěvku na péči od uživatelů zjišťována
Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště
Trvalé bydliště uživatelů
Pardubický kraj
Celkem

Počet uživatelů
7
7

Odlehčovací služba (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění)
Rozdělení uživatelů dle věkové struktury
Věk
7-12
13-18
19-26
27-65
Celkem

Počet uživatelů
4
6
39
1
50
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Rozdělení uživatelů dle pohlaví
Pohlaví
Žena
Muž
Celkem

Počet uživatelů
14
36
50

Rozdělení uživatelů dle příspěvku na péči
Ve službě denní stacionář není výše příspěvku na péči od uživatelů zjišťována
Rozdělení uživatelů dle trvalého bydliště
Trvalé bydliště uživatelů
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Celkem

Počet uživatelů
43
7
50
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3. Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením
Stravování (v Kč)
Z toho: cena
potravin

Uživatelé do 18 let
včetně

Z toho: cena
potravin

Normální strava

Uživatelé nad 18 let

Stravné za den

140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

1. svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

2. svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta Uživatelé nad 18 let
Stravné za den

Z toho: cena
potravin

Uživatelé do 18 let
včetně

Z toho: cena
potravin

150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

1. svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

2. svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč)
Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj
160

150

Tří a vícelůžkový
pokoj
140

Úhrada za péči se stanoví podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v platném znění v pobytových zařízeních sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na
péči.
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2. Denní stacionář
Stravování (v Kč)
Normální strava

Uživatelé nad 18 let

Z toho: cena
potravin

Uživatelé do 18 let
včetně

Z toho: cena
potravin

snídaně

26

13

14

13

1. svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

2. svačina

15

9

10

9

Bezlepková dieta

Obyvatelé nad 18
let

Z toho: cena
potravin

Obyvatelé do 18 let
včetně

Z toho: cena
potravin

snídaně

29

17

19

17

1. svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

2. svačina

16

12

13

12

Výše úhrady za úkony péče v denních stacionářích činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) až
g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.
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3. Odlehčovací služby
Stravování (v Kč)
Z toho: cena
potravin

Uživatelé do 18 let
včetně

Z toho: cena
potravin

Normální strava

Uživatelé nad 18 let

Stravné za den

140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

1. svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

2. svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta Uživatelé nad 18 let
Stravné za den

Z toho: cena
potravin

Uživatelé do 18 let
včetně

Z toho: cena
potravin

150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

1. svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

2. svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč)
Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj
160

150

Tří a vícelůžkový
pokoj
140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování odlehčovacích služeb činí 60 Kč za hodinu podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 10 odst. 1 písm.
a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.
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4. Chráněné bydlení
Stravování (v Kč)
Bezlepková dieta

Normální strava
Z toho: cena
potravin

Cena pokrmu

Z toho: cena
potravin

Cena pokrmu

130

77

140

100

z toho: snídaně

22

13

24

17

1. svačina

14

9

16

12

oběd

48

28

50

36

2. svačina

14

9

16

12

večeře

32

18

34

23

Stravné za den

Ubytování (v Kč)
Jednolůžkový pokoj

Vícelůžkový pokoj

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování chráněného bydlení činí 60 Kč za hodinu podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 17 odst. 1 písm.
c) až g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.
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4. Stručné shrnutí rozvoje sociální služby

V roce 2015 pokračoval rozvoj sociálních služeb poskytovaných DSS Slatiňany v souladu s
Transformačním plánem DSS Slatiňany. Tento rozsáhlý rozvojový dokument (program), který
byl dokončen v prosinci r. 2009 a následně schválen Zastupitelstvem Pk a MPSV ČR, nasměroval rozvoj zařízení na několik let dopředu. Přijetím zmíněného dokumentu byl nastolen systém rozsáhlých stavebních i organizačních změn, jejichž cílem byla postupná přeměna původně ústavního zařízení na zařízení komunitního typu. Transformační plán předpokládá též
zavedení celé řady změn, a to nejen v oblasti řízení a poskytování sociálních služeb, ale i v
zavedení změn souvisejících s přístupem ke klientům. Ten by měl být založen na zjišťování
individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a na jejich aktivní podpoře. Proto se individuální
plánování stává důležitou součástí této snahy, neboť se v něm odráží individuální přístup
k potřebám každého klienta.
Po zprovoznění dvou domácností chráněného bydlení v Chrudimi v letech 2012 a 2013 byl rok
2015 charakteristický dokončením rozsáhlé investiční výstavby nových objektů včetně pořízení kompletního vnitřního vybavení těchto objektů nábytkem a všemi dalšími předměty nutnými
k jejich provozu.
Ke dni 25. 6. 2015 (nejzazší termín byl 30. 6. 2015) byly všechny nově vzniklé domácnosti
plně obsazeny přestěhovanými klienty (stěhovali se z původního velkokapacitního ústavního
zařízení) a byly plně provozuschopné. Projekt Transformace DSS Slatiňany, později rozdělený
do etap č. I, II a III, tím byl v řádném termínu úspěšně zakončen. Proinvestováno bylo celkem
188 000 000 Kč a byly tím vytvořeny technické podmínky pro zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb pro celkem 144 uživatelů.
Proto byl v r. 2015 kladen velký důraz na pokračování rozvoje procesů směřujících k plánovitému zvyšování kvality. Docházelo hlavně k dalšímu programovému vzdělávání zaměstnanců
domova. Cílem tohoto vzdělávání byla snaha o budování nových pracovních postupů, návyků
a dovedností umožňujících poskytování sociálních služeb v nových podmínkách (komunitním
způsobem). V tomto úsilí bude systematicky pokračováno i v následujících letech.
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b) Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO
Ukazatel
Příspěvek na provoz

Rozpočet
schválený
po změnách

Skutečnost

22 500 000 Kč

61 847 000 Kč

61 847 000 Kč

38 347 000 Kč

38 347 000 Kč

35 991 000 Kč

35 991 000 Kč

1 197 000 Kč

1 197 000 Kč

943 000 Kč

943 000 Kč

216 000 Kč

216 000 Kč

22 500 000 Kč

23 500 000 Kč

23 500 000 Kč

21 652 000 Kč

22 935 000 Kč

22 935 000 Kč

z toho:
účelový příspěvek (z rozdělené dotace MPSV, UZ 13305)

0 Kč

-

domovy pro osoby se ZP

0 Kč

-

chráněné bydlení

0 Kč

-

denní stacionář

0 Kč

-

odlehčovací služby

0 Kč

příspěvek zřizovatele
-

domovy pro osoby se ZP

-

chráněné bydlení

570 000 Kč

474 000 Kč

474 000 Kč

-

denní stacionář

180 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

-

odlehčovací služby

98 000 Kč

36 000 Kč

36 000 Kč

0 Kč

4 774 466 Kč

4 744 466 Kč

62 861 000 Kč

63 726 000 Kč

63 624 860 Kč

600 000 Kč

1 000 000 Kč

784 328 Kč

3 403 000 Kč

3 182 000 Kč

3 179 089 Kč

Odvod z investičního fondu
Limit na platy
Limit OON
Plán objemu účetních odpisů –
- účet 551

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
V souladu s § 30 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění DSS Slatiňany navrhuje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši
Kč 0,-- následujícím způsobem:
0 Kč – převod do rezervního fondu organizace,
0 Kč – převod do fondu odměn.
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c) Vyhodnocení hospodaření PO
1. výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář
Hospodářský výsledek organizace činí 0 Kč (ztráta z hlavní činnosti činí 29 529,99 Kč, zisk
z doplňkové činnosti činí 29 529,99 Kč).
Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem.
Náklady
Su

Text

ROZP.SCHVÁL.
V KČ

501 Spotřeba materiálu

ROZP.PO ZM.
V KČ

ČERPÁNÍ
V KČ

PLNĚNÍ
V%

12 277 700,00

12 277 700,00

11 799 410,60

96,10

502 Spotřeba energie

4 848 800,00

4 848 800,00

4 927 357,64

101,62

511 Opravy a udržování

1 470 600,00

1 470 600,00

1 455 662,57

98,98

512 Cestovné

100 000,00

100 000,00

79 629,19

79,63

513 Náklady na reprezentaci

200 000,00

200 000,00

178 832,84

89,42

518 Ostatní služby

4 668 020,00

4 668 020,00

4 368 304,67

93,58

521 Mzdové náklady

64 726 000,00

64 726 000,00

64 409 188,00

99,51

524 Zákonné sociální pojištění

21 705 080,00

21 705 080,00

21 569 900,00

99,38

525 Jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
538 Jiné daně a poplatky
547 Manka a škody

268 000,00

268 000,00

250 445,00

93,45

1 414 500,00

1 414 500,00

1 450 486,08

102,54

28 000,00

28 000,00

27 176,00

97,06

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

549 Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého ma551
jetku
Tvorba a zúčtování oprav556
ných položek

639 000,00

639 000,00

598 277,09

93,63

3 182 000,00

3 182 000,00

3 179 089,00

99,91

140 000,00

140 000,00

162 579,86

116,13

558 Náklady z DHM

1 300 500,00

1 300 500,00

1 348 323,76

103,68

0,00

0,00

135,84

116 969 200,00

116 969 200,00

115 805 798,14

563 Kurzové ztráty
Celkem
Výnosy
Su Text

ROZP.SCHVÁL.
V KČ

Výnosy z prodeje vlastních
601
výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb

ROZP.PO ZM.
V KČ

ČERPÁNÍ
V KČ

99,01

PLNĚNÍ
V%

103 000,00

103 000,00

120 705,00

117,19

50 334 200,00

50 334 200,00

51 079 359,59

101,48

603 Výnosy z pronájmu

355 000,00

355 000,00

355 760,94

100,21

609 Jiné výnosy z vl. výkonů

375 000,00

375 000,00

418 855,28

111,69

3 000,00

3 000,00

3 000,00

100,00

646

Výnosy z prodeje DHM
kromě pozemků

648 Čerpání fondů

2 500 000,00

2 500 000,00

459 596,82

18,38

649 Ostatní výnosy z činnosti

42 000,00

42 000,00

114 082,00

271,62

662 Úroky

50 000,00

50 000,00

49 541,70

99,08

0,00

0,00

7,56

63 207 000,00

63 207 000,00

63 204 889,25

100,00

116 969 200,00

116 969 200,00

115 805 798,14

99,01

663 Kursové zisky
672

Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů

Celkem

19

2. čerpání účelových dotací
Domovu sociálních služeb Slatiňany byly v roce 2015 poskytnuty Úřadem práce České republiky příspěvky na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro celkem 5 pracovníků v celkové částce 321 612 Kč.
3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých
poskytovaných sociálních služeb a přehled o uskutečněných zahraničních cestách
Mzdové náklady a zaměstnanci
Mzdové náklady za rok 2015 činily 64 409 188 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za
pracovní neschopnost v prvních 14 kalendářních dnech činily 63 624 860 Kč, částka 784 328
Kč připadala na ostatní osobní náklady (včetně odstupného).
Mzdový limit byl zřizovatelem pro rok 2015 stanoven ve výši 64 726 000 Kč, z toho
63 726 000 Kč činil limit na platy a 1 000 000 Kč limit OON.
Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2015 činil 276 osob,
z toho 252 žen a 24 mužů.
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 činil 273,47 osob. Průměrný přepočtený
počet za rok 2015 činil 262,8 osob.
Průměrný plat
Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2015 byl ve výši 20 104 Kč.
Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení
k jednotlivým službám
Celkem

166,525

Ostatní pracovníci

11,75

Administrativní pracovníci

32,37

Vedoucí pracovníci

172

Pedagogičtí pracovníci

chráněné bydlení

0,13

Zdravotničtí pracovníci

z toho dle jednotlivých sociálních služeb
domov pro osoby se zdravotním posti2,81
žením
0,05
denní stacionář
0,01
odlehčovací služby

PSS – základní výchovná nepedagogická činnost

3

PSS – přímá obslužná péče

Sociální pracovníci

Přepočtený počet zaměstnanců

5

7

8

34,35

273,47

29,165 11,54

4,655

6,73

7,57

32,76

261,755

0,1

1,5

0,05

0,235

0,09

0,1

0,46

2,585

0,5

0,25

0,01

0

0,01

0,01

0,16

0,95

4,875

1,455

0,15

0,11

0,17

0,32

0,97

8,18

PSS - pracovník v sociálních službách
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Přehled o uskutečněných zahraničních cestách
V roce 2015 se uskutečnily celkem 3 zahraniční cesty pracovníků DSS Slatiňany. Z toho 1
zahraniční cesta se konala v rámci mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerským zařízením.
 Ve dnech 19. 1. – 20. 1. 2015 se uskutečnila pracovní cesta Ing. Miroslava Kubína do
Žiliny. Cílem této cesty bylo vystoupení na konferenci s názvem „Sociálne služby jako
verejný záujem“, s příspěvkem nazvaným „Transformácia sociálnych služieb
v podmienkach DSS Slatiňany“. Konferenci pořádal Zväz poskytovateľov sociálnych
služieb v SR.
 Ve dnech 20. 8. – 25. 8. 2015 se uskutečnila pracovní cesta 2 zaměstnanců na Slovensko (zajištění doprovodu 6 uživatelům na rekreačním pobytu v Centru sociálnych
služieb, Domov pod Tatrami, Batizovce).
 Ve dnech 14. 10. – 16. 10. 2015 se uskutečnila pracovní cesta 2 zaměstnanců na Slovensko. Cílem cesty byl doprovod 6 uživatelům (taneční kroužek STEP) – vystoupení
na „Dnech Prešovského kraje.“
4. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace
o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku
DSS Slatiňany v souladu s platnou zřizovací listinou zajišťoval opravy a údržbu majetku svěřeného k hospodaření od Pardubického kraje. V rámci investiční činnosti DSS Slatiňany
zakoupil osobní automobil (dodávku) pro rozvoz obědů v ceně 590 435 Kč, 2 osobní automobily v ceně 278 920 Kč/1 ks, kráječ chleba, vek a knedlíků v ceně 60 139 Kč, blixer v ceně
54 578 Kč, 2 ks zvedací vany s bočním vstupem v ceně 224 251 Kč, parní čistič v ceně
54 450 Kč. Dále byly dovybaveny nové objekty (projekty TDSSI, II, III) sušáky na prádlo, zahradními domky a dalším vybavením v orientační hodnotě 1 300 000 Kč. Dále bylo nakoupeno
celkem 10 ks pečovatelských lůžek vč. matrace v celkové hodnotě 216 105 Kč. Mezi největší
opravy realizované v r. 2015 byly opravy koupelen v lůžkové části objektu Klášterní 795
v celkové ceně 141 214 Kč.
Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2015 pojištěn zřizovatelem mimo
pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel,
která sjednával DSS Slatiňany.
DSS Slatiňany byl v průběhu roku 2015 předán majetek k hospodaření ve výši Kč
144 983 832 Kč (Projekty TDSS I, II, III).
5. pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, inventarizace majetku
V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů měl DSS Slatiňany pohledávky
po splatnosti k 31. 12. 2015 ve výši 515 284 Kč. Příslušnému odběrateli byly zaslány upomínky uhrazení faktur a předžalobní výzva.
DSS Slatiňany dále eviduje k 31. 12. 2015 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve
výši Kč 869 700,--. Jedná se o nedoplatky úhrad nezletilých uživatelů. Někteří zákonní zástupci zaplatí pouze část stanovené úhrady, jiní úhradu neplatí vůbec. Tyto záležitosti řeší
DSS Slatiňany ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Vymáhání těchto pohledávek
není jednoduché, neboť není v mnoha případech známo ani místo pobytu dlužníků. DSS Sla21

tiňany tvoří k těmto pohledávkám opravné položky. Většina těchto pohledávek (683 375 Kč) je
více než 900 dní po splatnosti.
Všechny závazky roku 2015 byly uhrazeny.
Inventarizace majetku proběhla v termínech dle schváleného plánu inventur. V rámci
inventarizace nebyly zjištěny závažné nedostat.
6. Vyhodnocení doplňkové činnosti
DSS Slatiňany dodržel pro rok 2015 hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem - výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti zisk ve výši Kč 29 529,99.
Níže uvedené náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou uvedeny v Kč, v členění dle
jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem.

Su

Au

Text

Náklady
ROZP.
SCHVÁL.
V KČ

ROZP.
PO ZM.
V KČ

ČERPÁNÍ

PLNĚNÍ

V KČ

V%

501

610

spotřeba mat.hostinská činnost

66 800,00

66 800,00

47 694,34

71,40

501

620

spotřeba mat.ubytovací služby

500,00

500,00

536,00

107,20

501

630

spotřeba mat.výroba keramiky

25 400,00

25 400,00

17 468,00

68,77

501

640

spotřeba mat.výroba svíček

47 800,00

47 800,00

58 727,00

122,86

501

650

spotřeba mat.výroba z pedigu

14 600,00

14 600,00

13 271,00

90,90

501

660

spotřeba mat.výroba z papíru

9 600,00

9 600,00

6 218,00

64,77

502

610

spotřeba energie host.činnost

3 000,00

3 000,00

4 607,00

153,57

502

620

spotřeba energie ubyt.činnost

1 000,00

1 000,00

1 675,00

167,50

502

630

spotřeba energie výr.keramiky

2 400,00

2 400,00

2 400,00

100,00

502

640

spotřeba energie výr. svíček

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

502

650

spotřeba energie výr. z pedigu

200,00

200,00

200,00

100,00

502

660

spotřeba energie výr. z papíru

200,00

200,00

200,00

100,00

511

610

opravy kuchyně host.činnost

500,00

500,00

503,00

100,60

511

620

opravy ubytovací služby

100,00

100,00

134,00

134,00

518

610

služby hostinská činnost

2 000,00

2 000,00

2 394,00

119,70

518

620

služby ubytovací služby

100,00

100,00

67,00

67,00

521

610

mzdy doplňková činnost

14 000,00

14 000,00

17 280,50

123,43

524

610

sociální pojištění doplň.čin.

3 500,00

3 500,00

4 329,00

123,69

524

620

zdravotní pojištění doplň.čin.

1 500,00

1 500,00

1 543,50

102,90

527

610

přídel do FKSP-doplň. čin.

500,00

500,00

527,00

105,40

558

610

náklady z dr.dl.majetku-dop.č.

500,00

500,00

924,00

184,80

196 200,00 182 698,34

93,12

Celkem

196 200,00
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Su

Au

Text

Výnosy
ROZP.
SCHVÁL.
V KČ

ROZP.
PO ZM.

ČERPÁNÍ

V KČ

V KČ

PLNĚNÍ
V%

601

630

výnosy z prodeje keramiky

28 000,00

28 000,00

35 001,00

125,00

601

640

výnosy z prodeje svíček

50 000,00

50 000,00

61 197,00

122,39

601

650

výnosy z prodeje -pedig

15 000,00

15 000,00

16 113,00

107,42

601

660

výnosy z prodeje -papír

10 000,00

10 000,00

8 394,00

83,94

602

610

výnosy z prodej služeb hos.č.

90 000,00

90 000,00

87 503,33

97,23

602

620

výnosy z prodej služeb ubyt.s

4 200,00

4 020,00

95,71

197 200,00 212 228,33

107,62

Celkem

4 200,00
197 200,00

z toho hospodářský výsledek v Kč za jednotlivé činnosti:
Hostinská činnost

7 900,99

Ubytovací služby

1 408,00

Výroba keramiky

15 133,00

Výroba svíček

470,00

Výroba z pedigu

2 642,00

Výroba z papíru

1 976,00

7. peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři
Fond kulturních a sociálních potřeb
Název

Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2015

848 960,32

Tvorba fondu

636 248,60

z toho:
Základní příděl

636 248,60

Čerpání fondu

538 827,00

z toho:
Stravování

89 109,00

Rekreace

60 589,00

Kultura, tělovýchova a sport

3 129,00

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

367 400,00

Ostatní užití fondu

18 600,00

Konečný stav fondu

946 381,92

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl k 31. 12. 2015 plně kryt finančními prostředky z důvodu převodu doplatku přídělu v lednu 2016 v souladu s platnou vyhláškou o fondu
kulturních a sociálních potřeb.
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Rezervní fond (ze zlepšeného výsledku hospodaření i z ostatních titulů)
Název

Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2015

2 772 795,74

Tvorba fondu

274 379,88

z toho:
Peněžní dary - účelové

195 741,00

Peněžní dary - neúčelové

63 120,00

Čerpání fondu

258 861,00

z toho:
Ostatní činnost

459 596,82

Konečný stav fondu

2 587 578,80

z toho:
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů

941 566,19
1 646 012,61

Rezervní fond organizace tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 31. 12.
2015 plně kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.
Investiční fond
Název

Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2015

14 685 980,95

Tvorba fondu

2 330 233,75

z toho:
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dary

2 142 811,75
187 422,00

Čerpání fondu

6 365 340,50

z toho:
Financování investičních výdajů

1 590 874,50

Odvod do rozpočtu zřizovatele

4 774 466,00

Konečný stav fondu

10 650 874,20

Investiční činnost organizace je blíže popsána v bodu 4.
Investiční fond organizace byl k 31. 12. 2015 kryt finančními prostředky na příslušném
bankovním účtu.
Fond odměn
Počáteční stav k 1. 1. 2015

210 972,32

Tvorba fondu

3 879,72

Čerpání fondu

0,00

Konečný stav fondu

214 852,04

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2015 kryt finančními prostředky na příslušném
bankovním účtu.
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Dary a sponzoři
Poř.
č.

Datum

Dárce
Druh daru - způsob použití
STYLBAU, s. r. o., Pardubická 118/79, Hradec Králové
Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS
p. Beňo Pavel
Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

Finanční
dar Kč

1.

12.1.2015

2.

15.1.2015

3.

26.1.2015

4.

12.2.2015

10 000

5.

16.2.2015

6.

27.2.2015

UNTRACO, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava
Finanční dar na počítačové vybavení ordinace DSS, případný rozdíl na doplatky léků pro uživatele DSS

30 000

7.

8.4.2015

p. Václav Krejčí, Kristiánova 16/2, 16300 Praha 6 – Řepy
Finanční dar na činnost výtvarné dílny DSS Slatiňany

13 373

8.

19.5.2015

9.

20.5.2015

10.

1.6.2015

500

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč.
pracoviště Pardubice, Jiráskova 20, 532 02 Pardubice
Invalidní vozík zn. Action 3
Svaz diabetiků Slatiňany, pí Slachová, 538 21 Slatiňany
Finanční dar na doplatky léků pro uživatele
p. Beňo Pavel
Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

REDOMO a. s., Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
Účastníci zájezdu na Floru Olomouc
Finanční dar na zájmové a rekreační aktivity uživatelů
p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
p. Soukup Jan, Fibichova 309, 506 01 Jičín
Finanční dar na osobní potřeby uživ. Petra Soukupa a částečně na nákup vany s dvířky se vstupem z boční strany na
oddělení L0

7 000
3 500
500

20 000
40
50

11.

4.6.2015

12.

8.6.2015

13.

17.6.2015

14.

30.6.2015

15.

30.6.2015

16.

29.7.2015

17.

6.8.2015

Pí Novotná Jarmila, Přátelství 124, 507 11 Valdice
Finanční dar na zakoupení zahradní houpačky a obrázků do
pokojů klientů – domek Markovice „U kostela“

5 000

18.

12.8.2015

UNTRACO, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava
Finanční dar na kompenzační pomůcky pro klienty a na vybavení nového centra - Snoezelen

80 000

19.

17.8.2015

DC Promo Agency s. r. o., Havlíčkova 83, 537 01 Chrudim
Finanční dar na výsadbu zeleně v nových lokalitách

15 000

20.

31.8.2015

p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany

Mateřská škola, 538 23 Licibořice 17
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
Mateřská škola, Bítovany 76, 538 51 Chrast
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
Mateřská škola, 538 21 Slatiňany 693
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
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Věcný
dar Kč

200 000

1 020
4 320
50
9 380
50

50

Bc. Procházková Jaroslava, Kunčí 23, 538 21 Slatiňany
Finanční dar na doplatky léků pro uživatele
p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany

21.

31.8.2015

22.

30.9.2015

23.

14.10.2015

Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group,
nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice
Finanční dar na kompenzační pomůcky pro uživatele

24.

19.10.2015

p. Matějka Josef, M+H Slatiňany, Vítězství 803, Slatiňany
Finanční dar na doplatky léků pro uživatele

25.

30.10.2015

pí Janečková Jaroslava, Smrkový Týnec 60
Finanční dar na nákup okrasných stromů – domek Chrudim
– Markovice, Hasičská 1425

26.

30.10.2015

27.
28.
29.
30.
31.
32.

p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
pí Jelínková Jana, U Parku 266, 538 25 Nasavrky
30.11.2015
Finanční dar na doplatky léků uživatelů
STYLBAU, s. r. o., Pardubická 118/79, 50004 Hradec Králo1.12.2015 vé
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
p. Pleskot Miroslav
1.12.2015
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
Sezame Product s.r.o., Šalounova 446/59, Ostrava10.12.2015 Vítkovice
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany
pí Roušalová Věra, Pomněnkova 442, 541 02 Trutnov
17.12.2015
Finanční dar na doplatky léků pro uživatele
Účastníci vánočního jarmarku v DSS Slatiňany
21.12.2015
Finanční dar na doplatky léků pro uživatele

33.

OSCI, spol. s r. o., Na Občinách 962/10, 500 09 Hr. Králové
22.12.2015 Finanční dar na vylepšení areálu nebo vybavení domu Staré
Jesenčany

34.

29.12.2015

p. Pleskot Miroslav
Finanční dar na činnost DSS Slatiňany

Celkem

700
50
10 000
1 000
950
50
1 000
10 000
50
7 000
200
1 265
10 000
50
435 148
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7 000

d) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace
(ekonomická stránka)
Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.
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e) Tabulková část včetně finančních výkazů
Finanční výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu) tvoří přílohu č. 1 této zprávy o činnosti.
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f) Výsledky externích kontrol
1) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, provedená dne 12. 3. 2015
Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá
pí Irena Kačmarská
Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f , 13, 21a a
§ 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.
Zjištění:
Koupelový bazén je napojen na vlastní zdroj pitné vody, kontrola kvality vody se provádí
1 x ročně v úplném rozsahu a 3 x ročně v kráceném rozsahu. Kontrola kvality vody ve
sprchách se neprovádí, jsou napojeny na vlastní zdroj pitné vody. Množství ředící vody je
denně měřeno registračním vodoměrem a evidováno v provozních záznamech. Technologie úpravy vody a dávkování dezinfekčního přípravku bylo funkční. Veškeré prostory koupelového bazénu se uklízí a dezinfikují denně. Dezinfekční přípravky se střídají
v týdenních intervalech. Výměna vody v bazénu se provádí 2 x ročně, včetně následné
dezinfekce, poslední vypuštění bazénu se uskutečnilo v září 2014. V dubnu 2015 bude
provedeno celkové vypouštění bazénu. Čištění a dezinfekce akumulační jímky se provádí
1 x měsíčně. Vozík pro imobilní klienty se uklízí ihned po použití. Četnost kontroly kvality
vody v bazénu a na přítoku je v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění. Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného chlóru, Redox
potenciálu, pH, teploty vody, které zůstávají v počítači, ostatní chemické ukazatele jsou
měřeny fotometrem obsluhou bazénu. Odběry a laboratorní rozbory zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L. Plavecké pomůcky jsou uloženy v tělocvičně, jejich čištění a dezinfekce se provádí 1 x za 14 dní. Plavecké pomůcky jsou průběžně obměňovány. Lékárnička je vhodně vybavena dle charakteru provozu.
V průběhu kontroly byly odebrány vzorky bazénové, vstupní a plnící vody – dle protokolu o
zkoušce č. 23461-23464/2015 (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem) vyhovuje ve
sledovaných ukazatelích požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Protokoly o zkoušce teplé vody č. 23491 a 23492/2015 vykazují překročení limitní hodnoty ukazatele Legionella spp., což neodpovídá požadavkům vyhlášky č.
252/2004 Sb., v platném znění.
Při kontrolním zjištění bylo shledáno porušení povinností stanovených v § 3, 100 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Opatření přijatá k výsledkům kontroly:
Proveden kontrolní odběr teplé vody, který splnil požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
v platném znění. Byla zajištěna dezinfekce potrubí teplé vody do prostor bazénu včetně
sprchy a provedena výměna sprchových hlavic. Bude provedena výměna vodovodních baterií ve sprchách.
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2) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Praha provedená dne
29. 4. 2015
Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolu provedla: pí Agáta Šmehilová, územní svazový inspektor BOZP OS ZSP ČR
Předmět kontroly: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek
Zjištění:
5. Evidence a vyšetřování pracovních úrazů – bez zjištěných nedostatků.
6. Odškodňování pracovních úrazů – bez zjištěných nedostatků.
7. Vyhodnocení rizik – zaměstnavatel postupuje v souladu s požadavky § 102, odst. 3 a
§ 108, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších platných předpisů.
8. Kategorizace prací – bez zjištěných nedostatků.
9. Preventivní lékařská péče a její zajišťování – zaměstnavatel postupuje v souladu
s právními předpisy.
10. Zdravotní prohlídky – zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy.
11. Školní zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP - zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy.
12. Osobní ochranné a pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky –
doporučeno zpracovat vyhodnocení rizik na profesi dle Nařízení vlády č. 495/2001
Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, s důrazem na § 3 a Přílohu č. 1.
13. Prověrky BOZP – zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy.
14. Manipulace s břemeny (pacienty) - zaměstnavatel postupuje v souladu s právními
předpisy.
15. Kontrola pracovišť a pracovního prostředí – namátkovou kontrolou zjištěny nedostatky
v užívání pracovních oděvů na oddělení. Zaměstnavatel prokázal, že pracovní oděvy
jsou zaměstnancům přidělené dle schváleného „Seznamu OOPP“. V kuchyni nejsou
označeny únikové východy z chladicích boxů a celoskleněné dveře při vstupu do jídelny nejsou označeny. Doporučeno označit šikmé plochy na chodbách kuchyně a
prádelny černo-žlutým šrafováním a protiskluzovou úpravou. V prádelně nebyl doložen
Místní provozní bezpečností předpis.
Opatření přijatá k výsledkům kontroly:
Ad 7. Zpracovat doklad o „Vyhledávání a vyhodnocení rizik“ na jednotlivá chráněná bydlení a projednat vyhodnocená rizika ve Výboru ZO OS ZSP ČR, v souladu s §
102, odst. 3 a 5 a § 108, odst. 2 b., zákona č. 262/2006, Zákoník práce,
v platném znění.
Ad 12. Zpracovat vyhodnocení rizik na profese dle Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým
se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích, čistících a
dezinfekčních prostředků, zejména zpracovat podklady (tabulky) dle Přílohy č. 1.
Ad 15. Dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se „stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“ a
v souladu s Vyhláškou MZdr. Č. 306/2012 Sb. Zaměstnavatel zpracuje pro prádelnu „Místní provozní bezpečností předpis“ (MPBP).
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3) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, provedená dne 12. 10. 2015
Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá
pí Irena Kačmarská
Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 3, § 4 a § 100 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění v návaznosti na prováděcí právní
předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
v platném znění.
Zjištění:
Zdrojem pitné vody pro DSS je kopaná studna. Rizikové objekty a činnosti v zájmovém
území vodního zdroje se nenachází, pesticidní látky se nepoužívají. Surová voda je přivedena přes filtr odstraňování mechanických nečistot. Čištění filtru se provádí 1 x měsíčně,
v případě potřeby častěji. Zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu
sodného pomocí dávkovacího čerpadla, množství dávkovaného chlornanu sodného je řízeno pomocí kontaktního vodoměru. Hodnoty volného chlóru měří minimálně 1 x za 2
týdny pověřená osoba. Voda k pitným účelům není změkčována. Rozbory teplé vody na
stanovení legionel se provádí 2 x ročně na 4 odběrových místech. Odběry a rozbory zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L.
Proveden odběr vzorku pitné vody – dle protokolu o zkoušce č. 105987/2015 ve sledovaných ukazatelích vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Opatření přijatá k výsledkům kontroly:
Žádná nápravná opatření nebyla uložena.
4) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, provedená dne 12. 10. 2015
Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá
pí Irena Kačmarská
Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f , 13, 21a a
§ 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch.

Zjištění:
Koupelový bazén je napojen na vlastní zdroj pitné vody, kontrola kvality vody se provádí
1 x ročně v úplném rozsahu a 3 x ročně v kráceném rozsahu. Kontrola kvality vody ve
sprchách se neprovádí, jsou napojeny na vlastní zdroj pitné vody. Množství ředící vody je
denně měřeno registračním vodoměrem a evidováno v provozních záznamech. Technologie úpravy vody a dávkování dezinfekčního přípravku bylo funkční. Veškeré prostory koupelového bazénu se uklízí a dezinfikují denně. Dezinfekční přípravky se střídají
v týdenních intervalech. Výměna vody v bazénu se provádí 2 x ročně, včetně následné
dezinfekce, poslední vypuštění bazénu se uskutečnilo v září 2015. Čištění a dezinfekce
akumulační jímky se provádí 1 x měsíčně. Vozík pro imobilní klienty se uklízí ihned po po31

užití. Četnost kontroly kvality vody v bazénu a na přítoku je v souladu s vyhláškou č.
238/2011 Sb., v platném znění. Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného chlóru, Redox potenciálu, pH, teploty vody, které zůstávají
v počítači, ostatní chemické ukazatele jsou měřeny fotometrem obsluhou bazénu. V době
kontroly neodpovídala teplota vzduchu příloze č. 12 vyhlášky č. 238/2011 Sb. (má být o 1
– 3 o C vyšší než teplota vody v bazénu). Odběry a laboratorní rozbory zajišťuje Zdravotní
ústav se sídlem v Ústí n. L. Plavecké pomůcky jsou uloženy v tělocvičně, jejich čištění a
dezinfekce se provádí 1 x za 14 dní. Plavecké pomůcky jsou průběžně obměňovány. Lékárnička je vhodně vybavena dle charakteru provozu. V červnu 2015 byla provedena výměna zrychlovacího čerpadla ozonizace.
V průběhu kontroly byly odebrány vzorky bazénové vody – dle protokolu o zkoušce č.
106012-106015/2015 (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem) vyhovuje ve sledovaných ukazatelích požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch. Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 6, 100
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 252/2004 Sb.,
v platném znění.
Opatření přijatá k výsledkům kontroly:
Žádná nápravná opatření nebyla uložena.
5) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, pracoviště Chrudim provedená dne
19. 11. 2015
Kontrolované období: od 1. 5. 2013 do 31. 10. 2015
Kontrolu provedly: Ing. Ivana Hanušová
pí Jana Mládková
Předmět kontroly: a) dodržování oznamovací povinnosti
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
c) dodržování termínů splatnosti pojistného
d) dodržování ostatních povinností plátců pojistného
e) zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech

Zjištění:
Ad a) Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem předávány na VZP ČR.
Stav pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR. Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst.
1 zákona č. 592/1992 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
Ad b) Stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného jsou v souladu s § 2
a § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů. Kontrola provedena namátkově u jednotlivých kategorií pracovníků v celém kontrolovaném období.
Ad c) Plátce dodržuje ustanovení § 5 zákona č. 592/1992 Sb.
Ad d) Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.
Ad e) V kontrolovaném období bylo evidováno 22 pracovních úrazů. Plátce dodržuje § 45
odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
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Opatření přijatá k výsledkům kontroly:
Žádná nápravná opatření nebyla uložena.
6) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy a PBU, provedená dne 24. 11. 2015
Kontrolované období: aktuální stav
Kontrolu provedly: MUDr. Eliška Říhová
pí Lucie Mrázková, DiS.
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a
stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o
zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS,
směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení
Komise (ES) č. 608/2004.

Zjištění:
1. Dveře z manipulační chodby do přípravny zeleniny měly poškozený povrch a kolem zárubní těchto dveří byla spára s možností usazování nečistot, čímž došlo k porušení čl.
4, odst. 2 ve spojení s přílohou II, kapitolou II, bodem 1 e) nařízení ES 852/2004, neboť všechny povrchy v oblastech, kde se manipuluje s potravinami, musí být v rádném
stavu a snadno čistitelné a dezinfikovatelné.
2. Ve skladu byl v době kontroly uložen pytel se strouhankou bez odpovídajícího značení,
čímž došlo k porušení čl. 18 odst. 4 nařízení ES 178/2002, neboť potraviny musí být
odpovídajícím způsobem označeny nebo identifikovány dokumentací nebo informacemi podle příslušných předpisů.
Opatření přijatá k výsledkům kontroly:
1. Dveře budou vyměněny za nové a zárubně upraveny takovým způsobem, aby byly
v řádném stavu a snadno čistitelné a dezinfikovatelné v termínu do 29. 2. 2016.
2. Dodavatel byl upozorněn, že prodává potraviny bez odpovídajícího značení a že příjem
takovéhoto výrobku do skladu DSS Slatiňany již nebude umožněn.
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g) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
DSS Slatiňany žádnou žádost o informaci s odkazem na znění zákona č. 106/1999 Sb,
neevidoval. Žádná informace nebyla podána.
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h) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů

Průměrný počet zaměstnanců

263,84

z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců

10,55

Zaměstnáno osob se zdravotním postižením

6,13

Náhradní plnění ve výši 1 206 099,19 Kč / (25 903 Kč x 7) (sedminásobek
průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)

6,65

Nesplnění povinného podílu v počtu osob

0

Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za
1 zaměstnance OZP) 25 903 x 2,5
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0 Kč

i) Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti
projektů, partnerství v projektech
V r. 2015 byly v DSS Slatiňany dokončeny projekty Transformace DSS Slatiňany I, II a III, které sestávaly z následujících domů a bytů nacházejících se v následujících lokalitách:
Transformace DSS Slatiňany I
1) Zaječice „K Chrasti“ (Zaječice 379) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro
poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
2) Slatiňany Presy „U potoka“ (Presy 887) – dům o 2 samostatných domácnostech určený
pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů; obě domácnosti jsou určeny pro uživatele s poruchami autistického spektra
3) Slatiňany – Škrovád (Škrovád 178) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro
poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
4) Chrudim Presy „Vlčí Hora“ (Presy 1115)) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 4 uživatele; obě domácnosti jsou určeny pro uživatele s poruchami chování
5) Slatiňany Škrovád „U Benziny“ (Souběžná 179) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 4 uživatele
6) Chrudim „Na Špici“, byt č. 22, blok E (Václavská 1087) – byt pro 4 uživatele je určený
pro poskytování služby chráněné bydlení
Transformace DSS Slatiňany II
1) Chrudim Medlešice „Za bytovkou“ (Medlešice 224) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů, a to dětí ve věku od 3 do 18 let
2) Staré Jesenčany „jih“ (Staré Jesenčany 135) – dům o 2 samostatných domácnostech
určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
3) Chrudim – Vaňkova (Vaňkova 648) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro
poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů, obě domácnosti
jsou určeny pro uživatele ve věkové kategorii „mladí dospělí“, tedy od 19 do cca 26 let
4) Chrudim Markovice „U kostela“ (Hasičská 1425) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
5) Lány u Bylan (Lány 108) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
6) Bylany (Bylany 152) – dům o 2 samostatných domácnostech určený pro poskytování
služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
7) Chrudim „Na Špici“, byt č. 22, blok C (Václavská 1085) – byt pro 4 uživatele je určený
pro poskytování služby chráněné bydlení
Transformace DSS Slatiňany III
1) Chrudim Píšťovy (Obce Ležáků 859) Chrudim – dům o 2 samostatných domácnostech
určený pro poskytování služby DOZP; každá domácnost slouží pro 6 uživatelů
Protože ti klienti, kteří využívají sociální službu chráněné bydlení, byli do nových bytů přestěhováni již v minulých letech, došlo v roce 2015 ke stěhování pouze těch uživatelů, kteří se
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stěhovali do nově vybudovaných domků, v nichž je poskytována služba DOZP. Stěhování
proběhlo v termínu 15. – 25. 6. 2015 a bylo přestěhováno 136 klientů.
Závěrem lze tedy konstatovat, že projekt transformace ústavního zařízení, který začal
v prosinci r. 2009 schválením Transformačního plánu DSS Slatiňany, byl přestěhováním poslední skupiny klientů (dne 25. 6. 2015) po pěti a půl letech uzavřen.
Celkem bylo ve shora uvedeném projektu investováno 188 000 000 Kč, z nichž 85 %
představovaly finanční prostředky EU, 7,5 % použitých financí pocházelo ze státní rozpočtu
ČR a 7,5 % hradil zřizovatel DSS Slatiňany, který byl zároveň i příjemcem všech dotací, a to
Pardubický kraj.
V rámci projektu bylo přestěhováno celkem 144 uživatelů DSS Slatiňany.

Ve Slatiňanech dne 25. 2. 2016

Ing. Miroslav Kubín
ředitel
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