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1. Název a sídlo organizace 
 

 

Název: Domov důchodců Police nad Metují 

Sídlo: Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

IČ: 711 94 002 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj 

Právní forma: příspěvková organizace 

Telefon: 491 541 279 

Web: http://www.domovduchodcu.policenadmetuji.cz/ 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce 

číslo 845. 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.domovduchodcu.policenadmetuji.cz/
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2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 
2.1. Vznik organizace 
 

Příspěvková organizace Domov důchodců Police nad Metují, jejímž zřizovatelem je 

Královéhradecký kraj, vznikla ke dni 01. 01. 2004 na základě Zřizovací listiny vydané 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č.j. 24670/SV/2003 ze dne 06. 11. 2003. Tato 

zřizovací listina byla nahrazena zřizovací listinou č.j. 3258/SV/2007, která nabyla platnosti 

dnem schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK 21/1329/2007 dne 10. 

05. 2007. 

Tato zřizovací listina byla zrušena včetně všech vystavených dodatků a nahrazena 

Zřizovací listinou č.j. 12605/SV/2009/Ta z 10.09.2009, která nabyla platnosti dnem schválení  

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje s účinností ode dne 01. 10. 2009. 

 

2.2. Základní účel 
 

Domov důchodců na základě rozhodnutí  Krajského  úřadu  Královéhradeckého  kraje  č.j. 

19216/SV/2014/Aj/SOCRE/50-2 poskytuje sociální službu - domov pro seniory. 

Domov důchodců poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních 

služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

vede Krajský úřad Královéhradeckého kraje, a který služby blíže specifikuje. 

 

2.3. Předmět hlavní činnosti  
 

Služba poskytovaná domovem důchodců v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 

obsahuje tyto základní činnosti: 

o poskytnutí ubytování, 

o poskytnutí stravy, 

o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

o sociálně terapeutické činnosti, 

o aktivizační činnosti, 

o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

Podle § 35 zákona č. 108/2006 Sb., mohou být při poskytování sociálních služeb 

fakultativně zajišťovány další činnosti, jejichž úhrada, podle § 77 zákona č. 108/2006 Sb., může 

být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. 

Podle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., je ošetřovatelská a rehabilitační péče osobám 

umístěným v domově pro seniory poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 

zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního 

právního předpisu. 

Dále naše organizace provozuje doplňkovou činnost – pronájem nebytových prostor 

k provozování kadeřnictví, pedikúry a kantýny za účelem jejich využití pro uživatele.    
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 2.4. Služby sociální péče 

 
 

 Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO 

Broumovsko, v kraji Boženy Němcové a Aloise Jiráska. Je umístěn v klidné části města 

uprostřed zahrady.  

            Cílovou skupinu uživatelů tvoří především senioři, kteří dosáhli 65 let věku a pro trvalé 

změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny 

ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště 

v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královehradecký kraj. Dále jsou to 

staří občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a umístění v DD nezbytně potřebují. 

Nemohou být přijati ti, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních 

služeb zůstat ve svém domácím prostředí a ti, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a 

ošetřování v lůžkovém zdravotnickém oddělení a jejichž potřeby nelze v našem zařízení 

naplnit. Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako bezbariérový, jsme schopni 

poskytnout služby i uživatelům (v rámci této cílové skupiny), kteří jsou upoutáni na invalidní 

vozík.  

           Pro každého klienta zpracováváme individuální plán péče s vazbou na vypracovanou 

nabídku služeb. Pokračujeme v systému klíčových pracovníků, snažíme se přizpůsobovat režim 

uživatelů dle jejich přání (vstávání, uléhání a koupání), zaměřujeme se na ochranu lidských 

práv a soukromí, provedli jsme popsání situací v denním provozu do vnitřních směrnic, jejichž 

naplňování nám umožní zvyšování kvality péče podle standardů.  

Principy poskytování sociální služby (postupy a hodnoty) jsou společné všem 

pracovníkům DD, podporují běžný způsob života, pocit bezpečí a jistoty uživatelů a odpovídají 

standardům kvality. Jsou založeny na respektování práv uživatelů, týmovém přístupu 

k uživatelům, odbornosti, komunikaci, podpoře soběstačnosti uživatelů a etickém přístupu k 

uživatelům. Jako pozitivní hodnotíme blízký vztah s příbuznými a rodinami našich uživatelů, 

což napomáhá k jejich spokojenosti. V případě potřeby poskytujeme našim uživatelům 

poradenství v sociální oblasti. 

           Máme zpracované webové stránky, které průběžně aktualizujeme. Zároveň je umožněna 

na webových stránkách prohlídka zařízení formou 3D, kterou jsme v roce 2015 rozšířili a 

zaktualizovali. Věnujeme maximální pozornost využití volného času našich uživatelů, 

především uživatelů, kteří jsou na naší službě nejvíce závislí.   

 

2.4.1. Přehled realizovaných akcí pro uživatele  

   

            Uživatelé DD Police nad Metují měli v roce 2015 možnost účastnit se mnoha různých 

programů. Mezi tyto programy patří především každodenní společné cvičení spojené s četbou 

aktualit, zajímavostí a paměťovým cvičením. Oblíbené jsou také různé soutěže a společenské 

hry. 

            Dalším zpestřením pro naše uživatele jsou od podzimu 2015 aktivity, spojené s využitím 

interaktivní tabule, kterou jsme získali v soutěži „ Plníme přání seniorům.“ Velmi 

vyhledávanou aktivitou je společné zpívání s panem učitelem Čapkem, který zajišťuje také 

klavírní, nebo kytarový doprovod. Přichází k nám každý druhý pátek, zpíváme společně známé 

i méně známé písně, často podle přání uživatelů.  Připomínáme si výročí hudebních skladatelů, 

zpěváků a interpretů.  

            Každé úterý odpoledne probíhá ve společenské místnosti promítání filmů pro 

pamětníky, spojené s podáváním koláčů, buchet, nebo bábovky, které vlastnoručně upekly naši 
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uživatelé v rámci ergoterapie a doplňuje je výborná káva, kterou připraví aktivizační a sociální 

pracovnice. 

            Vždy ve středu, v odpoledních hodinách k nám přichází všemi oblíbená dobrovolnice 

paní Ivana Richterová, která uživatelům předčítá z knih, které si sami vyberou, nebo o které 

mají zájem. Jednou za měsíc mají uživatelé našeho domova možnost nakoupit různý sortiment 

textilního zboží a obuvi, se kterým prodejci přijíždí až k nám. 

           O všech aktivitách jsou uživatelé denně informováni prostřednictvím nástěnek, rozhlasu 

a také ústním sdělením personálu. Všichni zaměstnanci domova se snaží, aby si každý našich 

uživatelů mohl vybrat to, co ho právě zajímá a co je pro něj přínosné. O dění v našem domově 

informujeme pravidelně v Polickém měsíčníku, na našich internetových stránkách a 

příležitostně také v Novinách Náchodska.  

 Uživatelé mají také možnost využívat přímo v zařízení kadeřnické a pedikérské služby. 

V areálu domova pro seniory je kantýna s potravinami a drogistickým zbožím. 

 Věnujeme také velkou pozornost vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků v přímé péči, 

zdravotního personálu, ale i ostatních pracovníků. Využíváme také příležitostí ke vzdělávání, 

které nabízí Královéhradecký kraj v rámci grantů z Evropské unie.  

            Podporujeme spolupráci se  studenty sociálních a zdravotních oborů středních a 

vysokých škol v kraji v rámci jejich odborné praxe. Pomáhají nám při aktivizaci našich 

uživatelů. Pro zlepšení služeb v oblasti rehabilitační péče jsme v roce 2014 pořídili nový 

kombinovaný přístroj – laser, ultrazvuk a elektroterapie, který nám pomůže snižovat bolestivé 

stavy uživatelů. Pořídili jsme také zvedací zařízení, které slouží k ulehčení manipulace 

s uživateli a také pojízdné kolečkové židle, které zvyšuje mobilitu našich uživatelů. 
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SEZNAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZA ROK 2015 

 

Leden 
  8. 1. 2015       Příchod Tří králů 

22. 1. 2015       Promoce – symbolické zakončení cyklu přednášek Akademie zajímavostí 

 

Únor 
  5. 2. 2015        Přednáška – „Baroko, otec a syn Dietzenhoferové“,p. Frydrych 

17. 2. 2015        Masopustní průvod masek, rozdávání koblih 

19. 2. 2015        Vystoupení písničkáře pana Šedivého z Prahy – „Hašlerovy písničky“ 

 

 

        

 

Březen 
19. 3. 2015        Přednáška -  „Pěšky do Řecka“, p. Toms 

20. 3. 2015        Vystoupení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují 

26. 3. 2015        Velikonoční výstava 

 

Duben 
  2. 4. 2015         Pečení jidášů 

  4. 4. 2015         Vystoupení žáků ZUŠ Police nad Metují 

10. 4. 2015         Mše svatá 

16. 4. 2015         Vystoupení chrámového sboru 

29. 4. 2015         Přednáška o keramice, p. Toms 

30. 4. 2015         Stavění májky 

 

Květen 
14. 5. 2015         Přednáška o mléce, p. Hadašová  

18. 5. 2015         Vystoupení dětí z MŠ Police nad Metují 

 

Červen 

  4. 6. 2015        Canisterapie, p. Hambálková   

  5. 6. 2015         Ruské kuželky  

12. 6. 2015         Metaná v tělocvičně  

13. 6. 2015         Koncert učitelů ZUŠ k 25. výročí založení  

15. 6. 2015         Koncert dechového orchestru ZUŠ Hronov 

18. 6. 2015         Hry seniorů 
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25. 6. 2015         MŠ Fučíkova, Police nad Metují - výstava „ Botanická zahrada“ 

 

                               
 

Červenec 
  2. 7. 2015         Koncert sourozenců Važanových 

15. 7. 2015         Kouzelník Waldini 

23. 7. 2015         Výlet na Pellyho terasu  

30. 7. 2015         Výlet na Ostaš  

31. 7. 2015         Promítání fotek z Korfu s vyprávěním, p. Gáborová 

 

Srpen 
  6. 8. 2015         Výlet do Penzionu „65“ 

  7. 8. 2015         Kuželky v tělocvičně 

18. 8. 2015         Mše svatá 

19. 8. 2015         Popouťové posezení v DPS Javor 

31. 8. 2015         Návštěva „ Jízdárny“ v Hejtmánkovicích 

 

Září 
10. 9. 2015         Exkurse na stanici profesionálních hasičů ve Velkém Poříčí 

22. 9. 2015         Přednáška k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa 
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Říjen 
  1. 10. 2015       Vystoupení dětí z MŠ Police nad Metují ke Dni seniorů 

 8. 10. 2015       Výlet na Den otevřených dveří do Teplic nad Metují   

16. 10. 2015       Varhanní koncert v kostele 

 

Listopad 

  4. 11. 2015       Pečení perníčků 

25. 11. 2015       Vánoční výstava  

26. 11. 2015       Návštěva „Vánoční výstavy“ v DD Teplicích nad Metují 

27. 11. 2015       Návštěva „Vánoční výstavy“ v DPS Justýnka v Hronově 

 

 

 

   
 

 
 

 

Prosinec 
  3. 12. 2015        Mikulášská zábava 

  9. 12. 2015        Vystoupení dětí ze ZŠ Žďár nad Metují 

11. 12. 2015        Vystoupení dětí z MŠ Police 

18. 12. 2015         Mše svatá 

21. 12. 2015         Vystoupení dětí z MŠ Bukovice 

22. 12. 2015        Štědrý den, vystoupení dětí ze ZUŠ Police nad Metují, 

                            skauti a Betlémské světlo, pohoštění  
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2.4.2. Kapacita zařízení a základní údaje o uživatelích  
 

            Celková kapacita Domova důchodců Police nad Metují je 64 lůžek. Rekonstrukce DD, 

která byla dokončena v roce 2010, nám napomohla k snížení uživatelů na 1 pokoji a tím 

umožnila zajistit více uživatelům větší soukromí.    

Budova DD je 4 podlažní objekt. Celkové řešení umožňuje v budoucnu dle aktuálních 

potřeb a finančních možností navázat nástavbou v podkrovní části objektu. 

 Z celkové kapacity 64 lůžek je 20 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových pokojů a 2 

třílůžkové pokoje. Využití kapacity lůžek (obložnost) v roce 2015 činila v průměru za celé 

zařízení 99,41%. 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2015 v jednotlivých měsících 

 
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Počet klientů 63,61 63,32 63,42 63,20 63,55 63,83 63,81 63,84 63,77 63,81 64,00 63,29 

Kapacita 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 

Obložnost (%) 99,40 98,94 99,09 98,75 99,29 99,74 99,70 99,75 99,64 99,70 100,00 98,89 

 

 

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů: 
 

 muži ženy celkem 

kapacita zařízení k 31. 12. 2015 - - 64 

počet uživatelů k 31. 12. 2015 8 54 62 

uživatelé přijatí v roce 2015 4 14 18 

Ukončení pobytu v roce 2015 4 15 19 
    

 

 

K 31. 12. 2015 poskytujeme péči klientům, kteří mají příspěvky na péči přiznané v této výši 

závislosti: 

 

Uživatelé domova důchodců s přiznaným příspěvkem na péči (PnP) k 31. 12. 2015: 

 

 Počet uživatelů 

bez příspěvku na péči 5 

I. stupeň 7 

II. stupeň 15 

III. stupeň 22 

IV. stupeň 13 

celkový počet uživatelů k 31. 12. 

2015 62 
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2.5. Služby zdravotní péče 
 

Zařízení zajišťuje zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle 

zvláštního právního předpisu (§ 22 písm. d), e) zákona č. 48/ 1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována především prostřednictvím 

pracovníků zařízení, která má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů). Zdravotní péči zajišťují všeobecné sestry a fyzioterapeutka. 

Zdravotnické výkony jsou uživatelům poskytovány dle jejich aktuálního zdravotního 

stavu prostřednictvím zdravotnických pracovníků a to vždy pouze na základě indikace 

praktického lékaře.  Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří mají 

k vykonávání své profese kurz pro pracovníky v sociálních službách.  

 

Rehabilitační výkony jsou poskytovány fyzioterapeutkou na základě indikace lékaře. 

Léčebná tělesná výchova se provádí buď skupinově, nebo individuálně. Pracoviště rehabilitace 

je vybaveno pro poskytování elektroléčby, magnetoterapie, laseroterapie, ultrazvuku, pozitivní 

termoterapie, vodoléčby, cvičení na přístrojích (rotoped, motomed) nebo masáží. 

Zdravotní péče v roce 2015 byla zajištěna praktickým lékařem MUDr. Jaromírem 

Langerem, smluvním lékařem domova důchodců. 
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2.6. Služby stravovacího úseku 

 
Pro uživatele zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 jídel vedlejších. Strava se 

připravuje v kuchyni, která je umístěna v 1.NP domova důchodců. Strava pro uživatele 

stravujících se v jídelně je vydávána na talířích z výdejní plochy určené pouze pro výdej 

pokrmů. Strava pro uživatele stravujících se na pokojích je distribuovaná pracovníky přímé 

péče tabletovým systémem. Po celou dobu výroby, zpracování a výdeje stravy jsou dodržovány 

standardy HACCP a hygienické normy tak, aby byla zachována maximální kvalita a chutnost 

stravy. V kuchyni se připravuje i dietní stravování v rozsahu diety diabetické a šetřící. U 

diabetické diety je podávána navíc druhá večeře. 

 

 

 

Počty skutečně odebraných porcí v roce 2015 

 

Kategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá 

večeře 

Uživatelé 

domova 

důchodců 

22 268 22 164 22 169 22 156 22 184 5 563 

Zaměstnanci 0 0 4 906 0 0 0 

Cizí 

strávníci 

0 0 4 073 0 0 0 

celkem 22 268 22 164 31 148 22 156 22 184 5 563 
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3. Plnění úkolů v personální oblasti 

 
3.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, průměrné 

platové třídy za sledované období 

 
 
Struktura zaměstnanců  evidenční počty k 31.12.2015 průměr. plat. třídy  

 

Sestry všeobecné       7   10,0   

Pracovníci sociální péče                 11               5,2   

Sociální pracovníci     2     9,0   

THP       4     8,5   

Technický pracovník                   2     7,0   

Stravovací provoz-kuchařky    6     4,2   

Úklid-uklízečky      5     2,0   

Prádelna-pradleny     1     2,0   

Celkem                  38     6,1   

  

                                      

- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2015 činí 38  

- průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 činí 37,96 

            -    specifický ukazatel průměrného přepočteného stavu počtu zaměstnanců je stanoven 

38  

            -     průměrná platová třída 6,1.  

- průměrná nemocnost ve sledovaném období činila 7% 

- další rozbor o mzdách je uveden v tabulce  PAM   2015 
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3.2 Další personální údaje 
Členění zaměstnanců podle věku k 12.20Členění podle délky trvání pracovního poměru 

zaměstnanců – stav k 31.12.2015 

 

 
   

 
  
Délka 
prac.poměru 

muži ženy celkem  muži % ženy % celkem %  

  
  do 5 let  0 11 11 0,00 27,50 27,50  

 do 10 let 1 15 16 2,50 37,50 40,00 

 do 15 let 0 2 2 0,00 5,00 5,00 

 do 20 let 1 5 6 2,50 12,50 15,00 

 do 25 let 1 3 4 2,50 7,50 10,00 

 do 30 let 0 1 1 0,00 2,50 2,50 

 do 35 let 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 do 40 let 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 
do 45 let 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

 
  Celkem: 3 37 40  7,50 92,50 100,00  
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Členění pod struktury vzdělání zaměstnanců – stav k 31.12.2015 
   

 
  
Vzddělání    Muži           

muži 
ženy celkem muži % ženy % celkem % 

 
  
 -  0 4 4 0,00 10,53 10,53 

 C - Základní + praktická škola 0 1 1 0,00 2,63 2,63 

 E - Nižší střední odborné 1 4 5 2,63 10,53 13,16 

 H - Střední odborné (vyučen) 1 5 6 2,63 13,16 15,79 

 J – Stř. nebo střed. Odbor. bez maturity a bez vyučení 
vvyučenívyučení 

0 3 3 0,00 7,89 7,89 

 L - ÚSO (vyučení s maturitou) 0 2 2 0,00 5,26 5,26 

 M - ÚSO s maturitou (bez vyučení) 1 13 14 2,63 34,21 36,84 

 T - Vysokoškolské 0 3 3 0,00 7,89 7,89 

 
  Celkem:        3     35     38  7,89 92,11   100,00  
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3.3Vzdělávání zaměstnanců 
 

Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2015 byly zařazeny akreditované kurzy, školící 

akce a supervize, ke splnění zákonné povinnosti dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a 

pracovníky v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a také všeobecné sestry a zaměstnanci ostatních úseků. 
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4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Sledování nákladů za energie (v tis. Kč)  
Účet Název účtu Plán 2015 Skutečnost 2015 

502 0010-

502 0013 

Vedlejší činnost - elektrická 

energie 

              31 49 

502 0300 Elektrická energie 560 587 

502 0310 Vodné, stočné 225 234 

502 0330 Plyn 505 527 

 
 
 
        
Přehled spotřeby energií                             2013                            2014_____                     2015___ 
 
Elektrická energie                             129 655 kW                 132 397 kW           134 712 kW 
Plyn                                                45 211 m3                   42 475 m3             44 325 m3 
Voda                                                            1 642 m3                     3 143 m3   3 355 m3 
   
        

Domov důchodců Police nad Metují podepsal s Královehradeckým krajem jako svým 

zřizovatelem a zároveň centrálním zadavatelem „Smlouvu o společném postupu zadavatelů při 

centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“. Tato smlouva byla uzavřena 

v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu a elektrické 

energie pro Královehradecký kraj“. Dle uzavřené smlouvy byl nákup elektrické energie 

obchodován u Českomoravské komoditní burzy Kladno se sídlem Sítná 3105,272 01 Kladno.  

Konečným dodavatelem elektrické energie se pro rok 2015 stal EP ENERGY TRADING, 

a. s. a dodavatelem plynu společnost Pražská plynárenská, a.s.            
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5. Autoprovoz 
 

 

5.1. Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle 

jednotlivých vozidel (2015) 
 

 

 Počet ujetých km Celková 

spotřeba (l) 

Průměrná spotřeba 

l/100 km 

Pozn.: 

ŠKODA FABIA 

4H6 2830 
2520 

 

165,3 6,56  

VW CADDY 

3H6 9382 
4647 430,77 9,26  

 

 

5.2. Využití vozidel, opravy, vybavení 
 

Vozidla byla používána výhradně na zajištění nákupů pro provoz DD a služeb klientů, na 

sociální šetření a následné umístění klientů, zajištění kulturních akcí pořádaných pro klienty a 

na služební cesty zaměstnanců za účelem školení a konzultací se zřizovatelem. 

V průběhu roku 2015 byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel (technické 

kontroly, pneuservis, garanční opravy). 
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6. Kontrolní činnost 
 

6.1. Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2015 

 
Domov důchodců Police nad Metují má vytvořen Rozvojový plán zařízení do roku 2015 

(dále jen Plán), který je zpracován pro obě námi poskytované služby.  

 

 Rozvojové cíle na rok 2015 

- oprava propadlé kanalizace v areálu domova 

- zakoupení kombinované laserové sprchy jako příslušenství rehabilitačního přístroje 

- rolety do respirií  

Realizace pořizování těchto věcí a akcí se řídí podle směrnice č. 86 Zadávání veřejných 

zakázek a evidence VZMR.  

 

Plnění rozvojových cílů v roce 2015 probíhalo dle plánu. Všechny rozvojové cíle byly splněny. 

 

6.2. Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi 
 

a) Dne 27. 04. 2015 byla provedena plánovaná kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na stání politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Okresní správou sociálního 

zabezpečení Náchod v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěné žádné nedostatky  
 

b) Dne 25. 09. 2015 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí 

Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze 

dne 29. 04. 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o 

krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, ve 

znění pozdějších předpisů, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených pro provozovatele potravinářského 

podniku provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů, nařízením 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 postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 

Sb.  Byly prohlédnuty prostory jídelny, kuchyně, včetně umýváren nádobí, skladovací místnosti 

pro uložení potravin určených pro uvádění do oběhu, přípravny zeleniny, sanitárního a 

pomocného zařízení pro pracovníky v potravinářství. Předmětem kontroly bylo i dodržování 

skladovacích podmínek deklarovaných na etiketách výrobci potravin, včetně dat spotřeby příp. 

dat minimální trvanlivosti vybraných potravin, dodržování provozní hygieny a osobní hygieny 

přítomných pracovníků v potravinářství. Kontrolována byla i dokumentace HACCP, evidence 

záznamů o měření teplot hotových teplých pokrmů a studených pokrmů v průběhu výdeje. 

Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.  
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6.3. Kontrolní činnost prováděná organizací 
 

Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů a v souladu s nimi 

hospodaření s veřejnými finančními prostředky, zajištění hospodárného, efektivního a účelného 

výkonu činností zabezpečovaných vlastním zařízením, vyhodnocování a minimalizování 

provozních, finančních a případných dalších rizik vyplývajících z provozu organizace. Vnitřní 

kontrolní systém obsahuje průběžné sledování účetních operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operací, správcem rozpočtu 

a hlavní účetní. 

Kontrolní činnost v DD Police nad Metují probíhala na základě zpracovaného plánu kontrolní 

činnosti DD Police nad Metují.  
 

Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací 

 

Roční plán kontrolní činnosti byl zaměřen zejména na následující okruh kontrolovaných 

oblastí: 

- kontroly inventarizace za předchozí kalendářní rok,  

- kontrola pokladen, následné inventarizace,  

- kontrola finančních depozit klientů,  

- kontroly v oblasti mezd a docházky,  

- dodržování zákoníku práce,  

- kontrola dodržování BOZP,  

- kontroly jakosti a záručních dob potravin i jejich normování,  

- kontroly v oblasti hygieny a čistoty, 

- kontrola dodržování systému kritických bodů (HACCP), 

- kontroly aplikace inzulínu, evidence opiátů,  

- kontroly lékárniček,  

- kontroly rozhodnutí a správnosti podkladů k úhradám klientů,  

- kontroly naplňování individuálních plánů klientů,  

- kontrola kompletnosti osobních spisů klientů. 

 

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za rok 2015:  

V rámci kontrol výše uvedených oblastí nebyly zjištěny závažné nedostatky, proto nebyla 

stanovena nápravná opatření. O všech provedených kontrolách byly provedeny zápisy. Veškeré 

doklady byly uloženy v archivu Domova důchodců Police nad Metují. 

 

V Domově důchodců Police nad Metují proběhla každé čtvrtletí kontrola pokladních hotovostí. 

Evidenční stav v pokladních knihách souhlasil se skutečností.  

 

Probíhaly pravidelné kontroly a hodnocení systému HACCAP na stravovacím úseku DD Police 

nad Metují. 
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7. Informace o výsledku inventarizace majetku 
 

7.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a 

závazků 
 

Příkazem ředitele ze dne 20. 11. 2015 byl vydán pokyn k provedení inventarizace 

veškerého majetku, závazků a pohledávek Domova důchodců Police nad Metují k datu 

31.12.2015. K provedení inventarizace byla jmenována hlavní inventarizační komise, dílčí 

inventarizační komise dle okruhu inventarizovaných oblastí členěných podle účtů a názvu 

majetku a stanoven termín začátku a ukončení inventarizace.  

 

   

Druh majetku     druh inventury 
 

I. DNM, DHM, DDHM, nedokončený DM,  

Oprávky k DNM,DHM, DDHM   fyzická, dokladová 

účty 018-088                                          

     

 

II. Zásoby      fyzická 

  Účet 112             

  

      III.       Běžné účty, pokladna, ceniny     fyzická, dokladová 

                 Účty 241-245  a 261        

    

 

IV.      Závazky a pohledávky     dokladová  

Účty 311-389     

                                               

   

V.      Podrozvahové účty     fyzická, dokladová                       

Účty 902, 968 a 986                                                                                      

 

Dílčí inventarizační komise provedly dle příkazu ředitele jednotlivé inventury fyzické i 

dokladové a výsledky uvedly do inventarizačních zápisů. Zápisy s výsledky inventur byly 

k termínu 14. 01. 2016 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní inventarizační 

komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí. 

 

7.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů 
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova důchodců 

Police nad Metují. 
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8. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Výroční zpráva je zpracována na základě povinností vyplývající z ustanovení §18 zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.) 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí  žádosti 

-§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. 

 V roce 2015 Domovu důchodců nebyly podány žádné žádosti o informace a nebylo 

vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 

odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2015  Domovu důchodců nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti.  

                                                      

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) 

      zákona č. 106/1999 Sb.                       

V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí DD o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999Sb. 

V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a 

stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona 106/1999 Sb.  

V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím - §18 odst. 1 písm. f zákona č. 106/1999 Sb. 

Domov důchodců nemá žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

7. Přehled všech výdajů, které Domov důchodců vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 

V roce 2015 Domov důchodců nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. 
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9. Poděkování sponzorům 
 

Domov důchodců děkuje všem svým sponzorům, kteří přispěli k podpoře našich aktivit. 

Děkujeme. 

 

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2015 finančně nebo věcnými dary 

 
Květa Kučerová, Trutnov 

Jan Gajdošík, Kladno 

Kimberly-Clark, s.r.o. Praha 

MePro Trading, s.r.o., Praha 

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. Horní Adršpach 

Bidvest Czech Republic s.r.o., Kralupy nad Vltavou 

Sodexo Pass Česká Republika a.s., Praha 

ArjoHuntleigh s.r.o., Brno 

Sport Hotárek s.r.o., Brno 

RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem 

David Novotný, Náchod 

a další drobní dárci 

 

Další dárci, kteří nám přispěli na pořízení interaktivní tabule s výukovým softwarem a 

dataprojektoru v projektu „Plníme přání seniorům“, který organizovala a spolufinancovala 

firma Sodexo Pass Česká Republika a.s., Praha: 

- Hauk s.r.o. Police nad Metují 

- Alptrend centrum, s.r.o. Trutnov 

- Arjo Huntleigh s.r.o., Brno 

- CDS s.r.o. Náchod 

- Christeyns s.r.o. Odry 

- Dentimed s.r.o. Náchod 

- G & G Transport s.r.o. Police nad Metují 

- Hašpl a.s. Velké Poříčí 

- Ing. Petr Trávník, Lázně Bělohrad 

- a další drobní dárci 
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10. Závěrečná ustanovení 
 

Roční zprávu o činnosti Domova důchodců Police nad Metují za rok 2015 vypracovali:

  

Mgr. Jana Šrámková - ředitelka DD 

Jan Ticháček - ekonom DD 

Mgr. Jarmila Hilmanová – sociální pracovnice 

 

 

 

V Polici nad Metují dne 10. února 2016 

 

 

 

 
 
………………………………     ……………………………. 
  razítko 
        ……………………………. 

   
        ……………………………. 
         podpis
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