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Slovo úvodem
Vážené dámy, vážení pánové,
předkládáme Vám Výroční zprávu Domova důchodců Police nad Metují, příspěvkové
organizace Královéhradeckého kraje, za rok 2021. Při ohlédnutí za rokem 2021 musím
konstatovat, že byl pro nás všechny zaměstnance domova velice náročný vzhledem
k pokračujícím opatřením v souvislosti s onemocněním COVID19. Byl pro nás novou
neznámou výzvou, zkouškou a přinesl nám do života mnoho poučného. Naším prvořadým
úkolem bylo ochránit obyvatele našeho domova před novým virovým onemocněním.
Z pohledu možnosti návštěv u obyvatel domova byl rok 2021 podstatně lepší. Omezením pro
návštěvy byla nutnost prokazovat svoji bezinfekčnost a v první polovině roku i omezení
prostorů, kde návštěvy probíhaly. Mohli jsme využít pouze společné prostory či venkovní
prostory. Léto jsme prožili již v mírně rozvolněném režimu, kdy se obyvatelé mohli setkávat
se svými blízkými i na pokojích, avšak při dodržování všech nařízených
protiepidemiologických hygienických opatření.
S postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření jsme začali rozšiřovat i
nabídku společných akcí. S uživateli jsme si užili návštěvy společenských, kulturních,
hudebních akcí i výlety mimo areál DD.
I přes komplikace, které způsobila protiepidemiologická opatření k zabránění šíření
onemocnění COVID-19, se nám povedlo splnit všechny stanovené cíle jak v oblasti péče o
uživatele, v oblasti vzdělávání, tak i v oblasti materiálně technického zabezpečení.
Chci poděkovat, vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním
sestrám, kteří zvládli péči o naše uživatele na jedničku i v těžkých podmínkách a obstáli po
stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem
ostatním pracovníkům organizace, kteří pracovníkům přímé péče a zdravotním sestrám
vytvářeli pevnou půdu pod nohama. Vzájemně se podporovali a byli k sobě vstřícní a
empatičtí.
Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský
přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a praktických rad při řešení problémů a
vzniklých situací.
Velké poděkování a obdiv náleží našim dopisovatelům, dobrovolníkům - manželům
Horklovým, kteří psali od loňského jara pravidelně, týden co týden, neúnavně dopisy našim
uživatelům. V prosinci jsme od nich obdrželi pro naše seniory v pořadí již 89. dopis.
Děkujeme i dalším dobrovolníkům za jejich čas, ochotu i pozornost, kterou věnují našim
uživatelům.
Naše poděkování patří i sponzorům. Jejich dary nám pomáhají financovat kulturní, hudební a
jiná vystoupení, která našim uživatelům zpříjemňují život v našem domově.
Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených
opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb svých blízkých.
Těším se spolu s vámi na chvíle, kdy budeme moci opět žít a pracovat bez nutných
omezujících nařízení, jen možná s větší pokorou, vděčností a láskou a na chvíle, kdy si
budeme moci všichni užívat neomezených návštěv obyvatel našeho domova.
Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným
příslušníkům i příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím
roce 2022 mohli dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami,
kamarády.
Jana Šrámková, ředitelka
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1. Základní údaje o organizaci
Název a sídlo organizace:

Domov důchodců Police nad Metují
Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují

Statutární zástupce:

Mgr. Jana Šrámková

Poskytovatel sociálních služeb:

registrace KÚ Královéhradeckého kraje
č. j. 19216/SV/2014/Aj/SOCRE/50-2
identifikátor služby 2801353

Právní forma:

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
IČ: 711 94 002

Kontakty:

Tel.: 491 541 279
e-mail: ddpolice@centrum.cz
Datová schránka: kkjkh3m
Web: www.ddpolice.cz

Bankovní spojení:

27134551/0100

Kapacita zařízení:

64

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr,
vložce číslo 845.

DD Police nad Metují
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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.
Náš 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 naším domovem důchodců v souladu s § 49 zákona č. 108/2006
Sb., obsahuje tyto základní činnosti:
 poskytnutí 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.
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.
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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 trvalou
lékařskou péči 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 imobilní.
K našim uživatelům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb (řešíme jejich
nepříznivou sociální situaci). Tyto potřeby vycházejí z vypracované nabídky služeb přímo na
míru každého z nich. K naplňování individuálních potřeb uživatelů slouží systém
individuálního plánování za pomoci klíčového pracovníka. Snažíme se přizpůsobovat režim
uživatelů jejich přáním (vstávání, uléhání, koupání, aktivizace), zaměřujeme se na ochranu
lidských práv a soukromí. Při práci s uživateli se snažíme o maximální naplnění standardů
kvality sociálních služeb.
Principy poskytování sociální služby jsou společné všem pracovníkům DD, podporují
běžný způsob života uživatelů, pocit jejich bezpečí a jistoty a odpovídají standardům kvality.
Jsou založeny na respektování práv uživatelů, týmové spolupráci při péči o uživatele,
odbornosti, vzájemné komunikaci, podpoře soběstačnosti uživatelů a etickém přístupu k
uživatelům. Jako pozitivní hodnotíme blízký vztah s rodinami našich uživatelů. V případě
potřeby poskytujeme našim uživatelům i veřejnosti poradenství v sociální oblasti.
Věnujeme maximální pozornost využití volného času našich uživatelů. Rozšířili jsme
nabídku volnočasových aktivit, a to jak v oblasti společných aktivit, tak i v oblasti
individuální aktivizace. Z důvodu protiepidemiologických opatření byly skupinové aktivity
prováděny v prvním pololetí v omezeném rozsahu a jen v malých skupinkách. O to větší
pozornost aktivizačních pracovnic byla zaměřena na individuální aktivity s uživateli dle jejich
aktuálních potřeb. Snažili jsme napomoct komunikaci uživatelů s rodinami i na dálku
prostřednictvím komunikačních prostředků - telefonů, emailů, video hovorů s využitím
aplikací Skype a Whatsapp.
Organizace má oficiální webové stránky, na kterých je umožněna prohlídka domova
formou 3D. Webové stránky jsou pravidelně aktualizované. Zveřejňujeme zde i
fotodokumentaci z uskutečněných společenských, kulturních, hudebních akcí a aktivit
s našimi uživateli. O životě v našem domově a o uskutečněných akcích jsme informovali
veřejnost i v příspěvcích v Polickém měsíčníku.
2.4.1. Ubytování
Celková kapacita Domova důchodců Police nad Metují je 64 lůžek. Rekonstrukce DD,
která byla dokončena v roce 2010, napomohla k snížení počtu uživatelů na jednom pokoji a
tím umožnila zajistit uživatelům větší soukromí.
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Budova DD je čtyřpodlažní objekt. Z celkové kapacity 64 lůžek je 20 jednolůžkových,
19 dvoulůžkových pokojů a 2 třílůžkové pokoje. Využití kapacity lůžek (obložnost) v roce
2021 činila v průměru za celé zařízení 94,07 %.
Obložnost lůžek v roce 2021 v jednotlivých měsících:
I.

II.

III

IV

V

VI

VII

VIII

%

85,99 90,23 91,13 90,47 89,31 89,43 92,54

Klientů

55,03 57,75 58,32

Kapacita

IX

X

XI

93,7 94,17 95,16

57,9 57,16 57,23 59,23 59,97 60,27

XII

Součet

96,2 95,72 1104,05

60,9 61,57 61,26

Průměr
92,00

706,59

58,88

768

64,00

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

Plánované
lůžkodny

1984

1792

1984

1920

1984

1920

1984

1984

1920

1984

1920

1984

23360 1946,67

Skutečné
lůžkodny

1706

1617

1808

1737

1772

1717

1836

1859

1808

1888

1847

1899

21494 1791,17

Přehled o kapacitě a počtech uživatelů:
kapacita zařízení k 31. 12. 2021
počet uživatelů k 31. 12. 2021
uživatelé přijatí v roce 2021
Ukončení pobytu v roce 2021

muži
16
13
11

ženy
44
21
16

Okres dřívějšího bydliště uživatelů k 31. 12. 2021
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celkem
64
60
34
27

Pohlaví uživatelů ke dni 31. 12. 2021

Za poslední roky došlo na základě požadavku zřizovatele k nárůstu počtu uživatelů,
kteří potřebují mnohem náročnější péči (mají vyšší stupeň závislosti na pomoci druhé osoby).
Dle stupně závislosti na pomoci druhé osoby jsou uživatelům přiznávané příspěvky na péči (I.
– IV.). Podíl uživatelů ve vyšších stupních závislosti (III. a IV. stupeň) na celkovém počtu
uživatelů je v posledních 4 letech v rozpětí od 85 % – 88,6 % (viz následující tabulka):
Počet uživ. Počet uživ. Počet uživ. Počet uživ.
2018
2019
2020
2021
bez stupně závislosti
2
0
0
3
I. stupeň
0
1
0
1
II. stupeň
7
6
6
5
III. stupeň
24
25
24
22
IV. stupeň
31
28
23
29
64
60
53
60
Celk. počet uživatelů k 31. 12.
Celk. počet uživatelů ve III. a
55
53
47
51
IV. stupni závislosti
Celk. % uživatelů ve III. a IV.
85,6
88,3
88,7
85,0
stupni závislosti

Podíl uživatelů v jednotlivých stupních závislosti na pomoci
druhé osoby k 31. 12. 2021
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Popis ubytovacích prostor pro uživatele:
Součástí všech pokojů je koupelna s WC, většina pokojů má balkon. Pokoje jsou
vybaveny nábytkem – lůžko, noční stolek, stůl, židle, křeslo, komoda, stolek pod televizi,
lampička, polička, stropní světlo. Lůžka jsou polohovací elektrická a jsou vybavena zdravotní
matrací. V domově je veden vnitřní pořadník pro uživatele, kterým nevyhovuje bydlení ve
vícelůžkovém pokoji.
Uživatelé si po dohodě mohou do pokoje pořídit televizi, rozhlas, vyzdobit si jej dle
svého vkusu, aby se cítili jako doma. Všechny elektrické spotřebiče musí mít platnou revizi,
která se v domově opakuje 1× ročně a hradí si ji uživatel sám. Každý pokoj má i přípojku na
PC.
Všechny pokoje mají nainstalovaný dorozumívací systém napojený na sesternu,
kterým si uživatel může v případě potřeby přivolat pomoc. Lze do tohoto systému i přepojit
příchozí telefonní hovor z pevné linky přímo na pokoj.
Mimo svého pokoje mohou uživatelé využívat společné prostory: jídelnu, kuchyňky
na patrech, kapli, tělocvičnu, respirium, společenskou a terapeutickou místnost, knihovnu,
koupelnu s masážní vanou a prostorné chodby s posezením. Kuchyňky, kde si uživatelé
mohou připravit nebo ohřát jednoduché jídlo nebo nápoj, jsou vybaveny lednicí, mikrovlnnou
troubou a varnou konvicí. V celém areálu budovy DD je zakázáno kouření a manipulace
s otevřeným ohněm. Prostor pro kouření je vyhrazen ve 3. nadzemním podlaží na terase.
V 1. podzemním podlaží je velká společenská místnost se vstupem na terasu určená
k pravidelnému setkávání uživatelů a pořádání společenských akcí, dále terapeutická místnost
a kaple. V 1. nadzemním podlaží je společná jídelna pro uživatele a recepce. V 2. nadzemním
podlaží je tělocvična a na každém patře najdeme společenská respiria s televizí, videem a
DVD přehrávačem. Okolí domova je upraveno a osazováno rostlinami tak, aby dobře sloužilo
k procházkám a odpočinku uživatelů i návštěv. Je zde také altán s grilem, ruskými kuželkami
a přes léto altán na zahradě se zahradním nábytkem. V celém areálu DD je možné se připojit
na síť WIFI.
Prostory domova plně odpovídají standardům kvality poskytování sociálních služeb a
v maximální míře zachovávají soukromí a důstojné prostředí pro uživatele.
Popis poskytovaných služeb souvisejících s ubytováním:
a) Drobné práce a opravy – připojení a naladění televize, drobné opravy, přidělání
obrázků na zeď, stěhování věcí, čištění odpadů v koupelně, poradenská činnost
v technických záležitostech.
b) Praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení zajišťujeme pro
uživatele 5 dnů v týdnu.
c) Úklid na pokojích je zajištěn v rámci dohody 7 dnů v týdnu u každého uživatele.
2.4.2. Stravování
Pro uživatele zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hlavních jídel a dvou jídel vedlejších.
Strava se připravuje v kuchyni, která je umístěna v 1.NP domova důchodců. Na úroveň a
kvalitu poskytované služby dohlíží vedoucí stravovacího úseku nebo vedoucí kuchař směny.
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Zvláštní pozornost je věnovaná mechanicky upravené stravě a individuálním dietám.
Velmi důležitá je kvalita potravin a surovin, které se používají při přípravě stravy. Tu
zajišťuje zásobovač s vedoucí stravovacího úseku.
Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího úseku ve spolupráci s vedoucí zdravotního
úseku a zásobovačem.
Strava pro uživatele stravující se v jídelně je vydávána na talířích z výdejní plochy
určené pouze pro výdej pokrmů. Strava pro uživatele stravující 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. V době nouzového stavu a karantény z důvodu pandemie COVID byla strava
podávána pro všechny uživatele na pokojích.
Jestliže zaměstnanci v přímé péči zjistí u uživatele nedostatečný příjem stravy a tekutin,
je zaveden přehled o příjmu stravy a tekutin. V případě váhového úbytku je skutečnost
oznámena praktickému lékaři, který situaci vyhodnotí a společně s vedoucí zdravotního úseku
doporučí další postup.
Nedílnou součástí ošetřovatelské péče v oblasti výživy je spolupráce s nutriční
terapeutkou, která zajišťuje nutriční screening. U všech uživatelů je sledována hmotnost 1x za
měsíc nebo dle požadavku praktického lékaře. Primárním úkolem komplexní nutriční péče je
stanovení stavu výživy uživatele a omezení rizika vzniku malnutrice při pobytu v domově.
Zjištěné stavy poruchy výživy u uživatelů se řeší úpravou stravy (formou sippingu) ve
spolupráci s nutričním lékařem a nutriční terapeutkou.
Počty skutečně odebraných porcí v roce 2021
Kategorie
Uživatelé
domova
důchodců
Zaměstnanci
Cizí
strávníci
celkem

Snídaně

Přesnídávka Oběd

Svačina

Večeře

Druhá
večeře
20 847
9 771

20 849

20 814

20 796

20 798

0
0

0
0

7 369
0

0
0

0
0

0
0

20 849

20 814

28 165

20 798

20 847

9 771

2.4.3. Péče o uživatele v kontextu základních činností
Základní péči o uživatele zajišťují v našem DD pracovníci v sociálních službách dle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, kteří mají k vykonávání
profese požadované vzdělání, popř. si vzdělání doplní do 18-ti měsíců od nástupu do
pracovního poměru v souladu s výše uvedeným zákonem:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
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Jednotlivé úkony dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou uživatelům
poskytovány dle jejich aktuálních individuálních potřeb a zdravotního stavu. Úkony, které si
je uživatel schopen zajistit sám, pracovníci neposkytují s ohledem na udržování soběstačnosti
uživatele. V samostatném provádění úkonů jsou uživatelé podporováni a motivování všemi
pracovníky.
2.4.4. Aktivizace a volnočasové aktivity
V prvním čtvrtletí roku 2021 byl v celé republice vyhlášen z důvodu epidemiologické
situace nouzový stav. Proto se v domově nekonaly žádné větší akce pro uživatele. Aktivity
(cvičení, hraní her, předčítání) se konaly v menších skupinkách uživatelů. První „větší“ akcí
bylo 30. 4. zdobení májky. Průvod zaměstnanců v maskách čarodějnic prošel domovem a
uživatelé si ozdobili májku, kterou pak domovníci vztyčili před hlavním vchodem.
8. května jsme oslavili Den matek. Všechny obyvatelky domova byly obdarované kytičkou,
která jim udělala radost a vyloudila úsměv na tváři, u některých i dojetí. Užili jsme si i hudbu,
tanec a vzpomínání na děti a vnoučata.
V červnu jsme měli možnost pozvat na zahradu našeho domova důchodců skvělou
dechovou kapelu Stavostrojka z Nového Města nad Metují. Je to skupina hudebníků, která
hraje tradiční české a moravské lidové písničky. Všem uživatelům se vystoupení moc líbilo a
budou se těšit, až nás hudebníci znovu navštíví.
V průběhu léta došlo k uvolnění protiepidemiologických opatření. Rozvolnění jsme
využili k uskutečnění výletů i akcí mimo domov.
Také nás navštívili po dlouhé době manželé Horkelovi, kteří na venkovní terase
vyprávěli našim uživatelům o svých zážitcích, které zažili během uplynulých měsíců.
Pravidelně také informují naše uživatele v zajímavých dopisech o svých zážitcích a různých
zajímavostech a novinkách z okolí našeho regionu.
V červenci jsme uspořádali sbírku pro obce postižené tornádem. Do sbírky přispěli jak
obyvatelé, tak i zaměstnanci domova. Vybraný finanční příspěvek byl zaslán na účet obce
Moravská Nová Ves.
V srpnu jsme vyrazili s našimi obyvateli na tradiční festival Jiráskův Hronov, kde jsme
pozorovali nadané žongléry. Uživatelé si tento výlet moc užili. Další srpnovou akcí byla
zahradní slavnost, kde jsme společně opékali špekáčky. K poslechu nám zahráli hudebníci
z Hronovského ochotnického divadla. Byl to krásný slunečný den. Na konci srpna jsme
zavítali s uživateli i do Teplic nad Metují na Horolezecký festival a přijali jsme pozvání i
k prohlídce zdejšího Domova Dolní zámek.
Na konci léta a prázdnin jsme přijali pozvání na koncert Polického symfonického
orchestru v polickém klášteře. Setkali jsme se se vstřícností jak ze strany pořadatelů, tak i
spolupracujících Sokolů – byla pro nás připravena vyhrazená místa, za což velmi děkujeme.
Akce to byla famózní a takové hudební těleso může Polici každý jen závidět.
V září se uživatelé potěšili vystoupením italského zpěváka a baletky, kteří si říkají Duo
Ruggieri. Chtěli jsme také využít pěkných podzimních dnů. Proto jsme vyrazili na výlet auty
směr Machov. Užívali jsme si i jízdu, protože při projíždění známými místy jsme cestou
v autě vzpomínali a také porovnávali, co se kde změnilo. Ve Lhotě nás velmi mile přivítala
obsluha restaurace U Lidmanů. Rádi jsme se na zahrádce občerstvili kafíčkem a domácím
štrůdlem ze „Stromu roku České republiky 2020“. Moc děkujeme majitelům za vstřícnost,
ochotu a příjemné chvíle. Cestu zpět nám ještě zpestřilo naše auto, když se ještě ve Lhotě
rozhodlo vypovědět službu. Naštěstí se vše podařilo zdárně vyřešit a výlet měl šťastný konec.
Také jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v Pellyho domech. Dík patří opět všem
organizátorům za ochotu – pro snazší přístup nám byl například otevřen boční vchod.
S nadšením jsme přijali i nabídku prohlídky knihovny a terasy Pellyho domů, děkujeme.
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S přicházející zimou jsme se s obyvateli „stáhli do tepla domova“. S aktivizačními
pracovnicemi hráli uživatelé kuželky, bingo a snažili jsme se procvičovat i jejich tělo a
mozek.
Od října se obnovily pravidelné mše svaté, které sloužil nový polický pan farář. Získali
jsme také novou dobrovolnici, která chodí uživatelům pravidelně 1x týdně číst.
V říjnu se u nás v domově konaly volby do Poslanecké sněmovny, volební účast
uživatelů byla oproti minulosti rekordní. Městskému úřadu v Polici nad Metují a členům
volební komise děkujeme za ochotu a hlavně trpělivost při jejich přípravě i realizaci.
Prosinec pak proběhl v duchu příprav na Vánoce. Aktivizační pracovnice s uživateli
pekli cukroví a nakupovaly se také dárky na vánoční besídku.
6. prosince nás navštívil vševědoucí Mikuláš s celou bandou rozpustilých čertů a
andělem a obdaroval všechny obyvatele sladkými balíčky.
Poslední velkou akcí v roce 2021 byla dne 20. prosince vánoční besídka. S pomocí
aktivizačních pracovnic si uživatelé předem připravili pohoštění, upekli cukroví a nazdobili
stromeček. Společně s uživateli jsme rozbalili i vánoční dárky. Veselo bylo i při vzájemném
povídání a tvoření vánočních svícnů či zpívání vánočních koled, které nám přišla zahrát a
zazpívat paní učitelka ze ZUŠ Police nad Metují se svými vnučkami. V průběhu besídky
dorazili i světlonoši, kteří přivezli betlémské světlo.

V průběhu celého roku nám zachovali přízeň manželé Horkelovi, kteří dřív (před
pandemií) přicházeli mezi uživatele pravidelně na setkání, na kterých vyprávěli uživatelům o
svých výletech do přírody, o návštěvách různých zajímavých výstav, hradů, zámků, měst,
klášterů… A protože v době protiepidemiologických opatření nemohli navštěvovat naše
uživatele v domově, rozhodli se, že jim budou sdělovat všechny svoje zážitky z cest
prostřednictvím dopisů, které posílali v pravidelných týdenních intervalech. Ve svých
dopisech psali o aktuálním dění v Polici, o svých cestách, výletech, či procházkách přírodou,
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a každý dopis doplnili i pěknými fotografiemi. Od začátku pandemie poslali našim
uživatelům úctyhodných 89 dopisů. Naši uživatelé se na dopisy vždy velice těšili. Dopisy se
staly nedělitelnou součástí jejich života.
SEZNAM USKUTEČNĚNÝCH KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE
2021:
Leden: nekonala se žádná akce – nouzový stav
Únor: nekonala se žádná akce – nouzový stav a od 5. do 12. 2. 2021 karanténa v DD
Březen: nekonala se žádná akce – nouzový stav
Duben:
30. 4. 2021
Květen:
8. 5. 2021
Červen:
26. 6. 2021
Červenec:
15. 7. 2021
Srpen:
4. 8. 2021
12. 8. 2021
27. 8. 2021

Zdobení májky
Oslava Dne matek
Koncert kapely Stavostrojka
Beseda s manželi Horkelovými
Výlet do Hronova na festival Jiráskův Hronov
Zahradní slavnost u příležitosti Polické pouti a opékání špekáčků
Výlet do Teplic nad Metují na Horolezecký festival a návštěva Domova Dolní
zámek
Účast na koncertu Polického symfonického orchestru v kostele

29. 8. 2021
Září:
9. 9. 2021
Vystoupení Duo Ruggieri
10. 9. 2021
Výlet do Machovské Lhoty
16. 9. 2021
Návštěva zahrádkářské výstavy v Pellyho domech
Říjen:
1. 10. 2021
Mše svatá
8. 10. 2021
Volby do poslanecké sněmovny
Listopad:
5. 11. 2021
Mše svatá
Prosinec:
3. 12. 2021
Mše svatá
6. 12. 2021 Mikulášská nadílka
20. 12. 2021 Vánoční posezení
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2.5. Zdravotní péče
Naše zařízení zajišťuje zdravotní péči poskytovanou 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.
Zdravotní péče je poskytována se zaměřením na udržení, podporu a zachování nebo
navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb
uživatelů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu.
Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská péče je poskytována našim uživatelům dle jejich aktuálního
zdravotního stavu prostřednictvím zdravotního personálu a to vždy pouze na základě indikace
praktického lékaře. Tito zdravotničtí pracovníci mají 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).
Lékařská péče
Lékařskou péči v našem zařízení provádí formou návštěv praktický lékař uživatelů.
V roce 2021 vykonávala tuto péči praktická lékařka MUDr. Jana Čelková, která provádí
pravidelné vizity u uživatelů přímo v našem zařízení. Při náhlé změně zdravotního stavu
uživatele vyžadující okamžitý zásah lékaře přivolá všeobecná sestra rychlou záchrannou
službu.
Do zařízení pravidelně docházel v roce 2021 i specialista v oboru psychiatrie a urologie.
Další speciální lékařské vyšetření, byly zajišťovány každému uživateli dle indikace
praktického lékaře v odborných ambulancích.
Při práci v přímé péči se snažíme napomáhat přípravě studentů sociálních oborů na
jejich budoucí povolání. Z tohoto důvodu spolupracujeme se Střední odbornou školou sociální
a zdravotnickou v Náchodě. Její studenti u nás vykonávají odborné praxe.
Výchově nových pracovníků v sociální oblasti napomáháme i tím, že umožňujeme
vykonávat praxi účastníkům kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách dle
zákona o sociálních službách.
Při poskytování služeb dbáme na ochranu práv uživatelů, respektování důstojnosti a
individuality uživatele, podporu soběstačnosti a běžného způsobu života, partnerský přístup
k uživatelům, vzájemnou spolupráci, ochranu před předsudky a zvyšování odbornosti
zaměstnanců. Služba je poskytovaná nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce odborným a
kvalifikovaným personálem.
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3. Plnění úkolů v personální oblasti
3.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období,
průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období
Struktura zaměstnanců

evidenční počty k 31.12.2021

Sestry všeobecné
Pracovníci sociální péče
Sociální pracovníci
THP
Techničtí pracovníci
Stravovací provoz-kuchařky
Úklid-uklízečky
Prádelna-pradleny
Celkem

průměr. plat. třídy

7
26
2
5
2
7
5
2
56

10,0
5,3
10,0
8,8
8,0
4,2
2,0
2,0
5,9

Průměrná hrubá mzda v organizaci za rok 2021 činí 36.629,-Kč.
- evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) k 31. 12. 2021 činí 56
- průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2021 činí 54,70
- specifický ukazatel průměrného přepočteného stavu počtu zaměstnanců je stanoven
55
- průměrná platová třída 5,9.
- průměrná nemocnost ve sledovaném období činila 8%
- další rozbor o mzdách je uveden v tabulce PAM 2021.

PAM 2021
za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost)
Skutečnost
1
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.
 Přepočtený stav zaměstnanců
 Platová třída
 Platový stupeň
 Tarifní plat
 Příplatky ostatní
 Odměny
 Osobní příplatek
 Hrubá mzda
% nemocnosti
Přesčasové práce
Mzdy bez dohod celkem
Dohody
Mzdové náklady celkem

Techn.
jednotka
2
FO
FO

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

Sledované období Minulé
obd.
3
4
56
55
54,70
54,70
období 5,9
6,0
10,9
10,9
25 780
24697
5385
4941
57536
80452
2291
2270
45397
43979
8,24
8,99
423,55 1021,54
25256
24820
332
227
25 588
25047
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Rozdíl
3-4
5
1
0
-0,1
0,0
1083
444
-22916
21
1418
-0,75
-597,99
436
105
541

%
6
100,00
100,00
98,33
100,00
104,39
135,56
71,52
100,93
103,22
91,66
41,46
41,46 101,76
306,773
146,26
85,85,17
16169,40
102,16
9696,07
223,33
16176,19
170,00

3.2 Další personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku k 31.12.2021

Stránka 17 z 30

Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31.12.2021
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3.3 Vzdělávání zaměstnanců
Do plánu vzdělávání zaměstnanců za rok 2021 byly zařazeny akreditované kurzy,
školící akce, které jsou nutné 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 vzdělávací akce pro všeobecné sestry a
zaměstnance ostatních úseků.
Profesní vzdělávání pracovníků přímé péče bylo zaměřeno především na akreditované
vzdělávací akce v oblasti komunikace s uživateli, kteří trpí demencí. Prožitkové semináře
absolvovali nejen pracovníci přímé péče, ale i pracovníci jiných úseků domova. Absolventi
těchto specializovaných seminářů se naučili starým dezorientovaným lidem lépe porozumět,
efektivněji s nimi komunikovat a lépe uspokojovat jejich potřeby.
Pozornost byla zaměřena i na vzdělávání v oblasti využití životního příběhu uživatele
(biografie) se záměrem naučit se co nejlépe porozumět životní historii člověka. Na základě
tohoto lidského porozumění je možné pochopit jednání a způsob chování člověka, zjistit jeho
pozitivní potenciál, individuální potřeby a přání, a následně poskytovat adekvátní služby a
individualizovanou péči s úctou a respektem k důstojné hodnotě stáří. Všechny získané
dovednosti jsou pracovníky využívány v individuálním plánování při nastavování péče o
uživatele s cílem, aby se co nejlépe adaptoval v novém prostředí, aby bylo zachováno co
nejvíc jeho celoživotních rituálů, zájmů, aby byla co nejlépe nastavena spolupráce při
zvládání jeho denních činností a byla tak zachována co nejlepší kvalita jeho života a
spokojenost.
Pracovníci přímé péče si dále prohlubovali vzdělávání v oblasti paliativní péče o uživatele
s cílem nastavit komplexní péči o umírající a jejich rodinné příslušníky se zaměřením nejen
na uspokojení fyziologických potřeb umírajícího, ale i duchovních, duševních a spirituálních.
Noví pracovníci v přímé péči úspěšně absolvovali kurz pracovníka v sociálních službách.
Pro zvýšení dovedností v oblasti první pomoci, absolvovali pracovníci přímé péče školící
akci, na které si připomněli zásady a postupy poskytnutí první pomoci, které uplatní jak
v pracovním tak v soukromém životě.
Pracovníci přímé péče absolvovali i pravidelné praktické školení v oblasti manipulace
s imobilním uživatelem s využitím různých pomůcek, např. inkontinenčních pomůcek. Zde si
zdokonalili praktické dovednosti při běžných úkonech denní péče o naše uživatele.
Pracovníci přímé péče byli proškoleni v oblasti práv a povinností v rámci poskytování
sociální služby.
Každý pracovník přímé péče má možnost si zvolit i jedno školení vybrané dle vlastního
zájmu – vždy cílené k naší cílové skupině uživatelů nebo zaměřené na vlastní psychohygienu.
Vedoucí pracovníci absolvovali vzdělávací akce zaměřené na aktuální legislativu v oblasti,
kterou řídí, na zdokonalování manažerských dovedností prostřednictvím manažerského
koučingu.
V roce 2021 se v organizaci realizovalo i další vzdělávaní zaměstnanců, které bylo zaměřené
na oblast BOZP, požární ochranu a další profesní vzdělávání provozních zaměstnanců např.
zacházení s chemickými látkami na jednotlivých úsecích organizace, hygienických norem pro
stravovací provoz, v oblasti účetnictví, spisové služby, cestovních náhrad, v oblasti personální
a mzdové agendy, odborných technických norem, školení řidičů referentských vozidel apod.
Vzhledem k pandemii COVID-19 se nepodařilo absolvovat všechny naplánované vzdělávací
akce. Všechny tyto vzdělávací akce budou přesunuty do roku 2022.
Kromě vzdělávacích akcí se pracovníci průběžně vzdělávají i pomocí odborné literatury a
informací na internetových portálech.
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4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
4.1. Výnosy organizace za rok 2021
účet

název účtu

602 obědy
zaměstnanců
602 úhrada za pobyt
602 příspěvek na
péči
přechodné
pobyty
602 zdravotní úkony
602 obědy důchodci
621 aktivace mat.
662
úroky přijaté
648 sponzorské dary
648 zúčtování IF
602 příspěvky FKSP
na stravování
649 testování
649
bonusy-zásoby
649 ostatní výnosy
651 prodej HM
672 provozní dotacezřizovatel
672 provozní dotace
ze SR
672 dotace PAP
672 tržby z odpisů
602 tržby za obědy
ostatní
603 tržby za
pronájem
662 úroky
672 Ostatní výnosy

celkem

skutečnost 2020

plán 2021

skutečnost 2021

%plnění 2021

index
21/20

143

148

147

99,32

1,03

8032
7824

7941
7892

7941
7891

100,00
99,99

0,99
1,01

2242

4242

4293

101,20

1,91

16

47
27
96

47
27
96

100,00
100,00
100,00

2,94

453

453

100,00

7,95

17

17

100,00

5918

4559

4559

100,00

0,77

19934

17822

17821

99,99

0,89

115
47

115

115

100,00

1,00

28

25

25

100,00

0,89

8

42

42

100,00

5,25

43474

100,11

93,77

93
57
1901

1,03

6

46364

43426
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4.2. Náklady organizace za rok 2021
za hlavní činnost - celé tis. Kč
Sledované období
Účet - položka
1
501 - topné oleje
502 - topení
502 - elek. energie
502 - plyn
502 - vodné
502 -

Plán

Skuteč.

Rozdíl
3-2

%

2

3

4

5

Minulé období
Rozdíl
Skuteč.
skuteč.
3-6
6
7

%
8

788
515
249

788
515
249

0
0
0

100
100
100

843
474
242

-55
41
7

93
109
103

ENERGETICKÉ VSTUPY

1552

1552

0

100

1559

-7

100

501 - mat. stravování
501 - DHM (do 3000,- Kč)
558 - DHM (do 40000,- Kč)
501 - prádlo
501 - ochranné pomůcky
501 - pohonné hmoty
501 - čistící prostředky
501 - kancelářské potřeby
501 - všeobecný mat.
501 - zdravot. materiál

2120
6
522
0
0
17
334
46
362
285

2145
6
531
0
0
17
333
47
362
295

25
0
9
0
0
0
-1
1
0
10

101
100
102

-105
-31
401
0
0
-2
6
5
42
-253

95
16
408

100
100
102
100
104

2250
37
130
0
0
19
327
42
320
548

MATERIÁLNÍ VSTUPY

3692

3736

44

101

3673

63

102

511 - z FRR zřizovatele
511 - nemovitostí
511 - movitý majetek
511 - opravy vozidla
OPRAVY CELKEM

0
205
195
31
431

0
205
196
32
433

0
1
1
2

100
101
103
100

0
337
157
16
510

0
-132
39
16
-77

61
125
200
85

518 - telekom. poplatky
527 - školení
518 - výkony spojů
518 - programy
518 – auditor
518 - revize
518 - přepravné
518 - likvidace odpad
518 - bankovní poplatky
518 - služby PO, BOZP
518 -poplatky RP, TP
518- ostatní služby
SLUŽBY CELKEM

43
197
0
220
39
165

43
197
0
222
39
163

0
0

100
100

312
324
34
34
30
29
11
11
103
103
1154 103 1165
11011033103103
103
103 103103
92
92
9090290901
92
Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského
1571571579
102,-- Kč z vedlejší hospodářské
činnosti. 92151
101088108
151 151
108108 68
108108
686868
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89
102
112
113
54

41
2
105
100
97
197
0
0
2
101
227
-5
98
0
100
39
0
100
-2
99
214
-51
76
3
-3
12
104
377
-53
86
0
100
32
2
106
-1
97
38
-9
76
0
100
12
-1
92
0
100
95
8
108
11 106 101 9595 951178 38 -13 108
99
96969696 108
3838
140154154
110100
výsledku
ve výsledovce se ziskem103

4.2.1. Sledování nákladů za energie (v tis. Kč)
Účet
502 00000040
502 0340
502 0310
502 0330

Název účtu
Plán 2021
činnost - elektrická

Vedlejší
energie
Elektrická energie
Vodné, stočné
Plyn

Přehled spotřeby energií
Elektrická energie
Plyn
Voda

Skutečnost 2021

788
249
515

2018_____
151 548 kW
45 666 m3
3 274 m3

2019_
152 644 kW
49 474 m3
3 116 m3

788
249
515

2020
157 109 kW
48 938 m3
2 965 m3

2021
155 521 kW
51 641 m3
2 971 m3

Domov důchodců Police nad Metují podepsal se svým zřizovatelem Královehradeckým
krajem „Smlouvu o centrálním zadávání“. Zřizovatel se rozhodl formou centrálního zadávání
zajistit dodavatele elektrické energie a zemního plynu a optimalizovat tak náklady vynaložené
na tyto energie. Dle uzavřené smlouvy byl nákup elektrické energie a plynu obchodován u
Českomoravské komoditní burzy Kladno se sídlem Sítná 3105,272 01 Kladno.
Konečným dodavatelem elektrické energie a plynu se pro rok 2021 stala společnost
Pražská plynárenská, a.s.

4. 3. Oblast finančního majetku
Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2021 : běžný účet 241
Kč
z toho na investiční fond Kč
běžný účet FKSP 243 Kč

5.086.913,62
628.601,46
1.007.807,16

Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním účtem 243 a účetním stavem FKSP 412 :
Stav bankovního zůstatku účtu 243 k 31. 12. 2021 činí Kč 1.007.807,16
Předpis základního přídělu z mezd 12/2021 do FKSP
prostředků v lednu 2022)
poplatky KB 12/2021
prostředků v lednu 2022)
Předpis příspěvku z FKSP do PF za 12/2021
v lednu 2022)
Předpis příspěvku na obědy zaměstnanců za 12/2021
v lednu 2022)

+ Kč 53.195,22 (převod
+ Kč

270,00 (převod

- Kč 5.700,00 (převod prostředků
-Kč

8.346,00 (převod prostředků

Stav fondu kulturních a sociálních potřeb 412 k 31. 12. 2021 činí 1.047.226,38 Kč.
- informace o stavu cenin – na účtu 263 Ceniny je vykázán zůstatek k 31. 12. 2021 0,00 Kč.
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4. 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu
V roce 2021 byla přijata dotace na provoz ze státního rozpočtu ve výši 13.982.491,- Kč,
dále mimořádné dotace v souvislosti s COVID 19 2.914.097,-- /C/,
174.600,-- /T/ a 749.812,-- /E/.

4. 5. Investice
Ve sledovaném období byl realizován nákup rehabilitačního chodítka výši 42.045,-- Kč z IF
organizace.
Tato akce byla realizována v souladu se schváleným rozpočtem.
Z investičního fondu byl proveden odvod z odpisů ve výši 1.344.000,- Kč.

5. Autoprovoz
5.1. Počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle
jednotlivých vozidel
Počet ujetých km

Celková
Průměrná spotřeba
spotřeba (l)
l/100 km
128,2
9,39

ŠKODA FABIA
3H4 6358

1365

ŠKODA FABIA
4H9 3830

3452

201,4

5,83

VW CADDY
3H6 9382

830

96,08

11,58

Pozn.:

5.2. Využití vozidel, opravy, vybavení
Vozidla byla používána výhradně k zajištění nákupů pro provoz DD, služeb pro uživatele, k
sociálním šetřením a následnému umístění uživatelů, zajištění kulturních akcí a k služebním
cestám zaměstnanců.
V průběhu roku 2021 byly prováděny jen běžné opravy a údržba vozidel (technické
kontroly, pneuservis, garanční opravy).

Stránka 23 z 30

6. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
-

Rozčlení na jednotlivé kategorie majetku
Soupis DHM dle analytiky
podrobný rozpis pořízeného DHM a DNM za sledované období

1. Soupis investičního majetku dle analytiky
K 1. 1. 2021
018 0010 Programy
CELKEM za 018 0010
kategorie od 7 000,- do 60 000,021 0210 Budovy pro služby obyv.
021 0310 Jiné nebytové domy
021 0510 Jiné inženýrské sítě
021 0610 Ostatní stavby
CELKEM za 021
022 0040 Pracovní stroje
022 0050 Přístroje
022 0060 Dopravní prostředky
022 0070 Inventář
CELKEM za 022
kategorie od 40 000,- a více

K 31. 12. 2021

118.085,20
118.085,20

118.085,20
118.085,20

99.105.015,20
1.020.161,00
472.221,00
2.428.975,40
103.026.372,60

99.105.015,20
1.020.161,00
472.221,00
2.428.975,40
103.026.372,60

616.070,00
6.244.972,90
1.046.410,00
101.509,00
8.008.961,90

616.070,00
6.287.017,90
1.046.410,00
190.965,00
8.140.462,90

028 0030 Energ. stroje
0,00
0,00
028 0040 Pracovní stroje
180.956,50
180.956,50
028 0050 Přístroje
3.111.284,04
3.339.167,37
028 0070 Inventář
7.060.968,85
7.387.434,62
CELKEM za 028
10.353.209,39
10.907.558,49
kategorie od 3 000,- 40 000,-___________________________________________________________
031 0310 Zahrady
303.824,90
303.824,90
031 0410 Zastavěná plocha
206.059,80
206.059,80
031 0510 Ostatní pozemky
127.139,90
127.139,90
CELKEM za 031
637.024,60
637.024,60
==============================================================================
902 0983 Podrozvahový účet
1.707.069,43
1.717.421,46
kategorie od 1 000,- - 3 000,CELKEM za organizaci

021,022,028,031,902

123.850.723,12

Stránka 24 z 30

124.546.925,25

7. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Fond reprodukce majetku – účet 416
Tis. Kč
612

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Stav investičního fondu k 1. 1. 2021
Příděl z rezervního fondu organizace
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze SR a SF
Ostatní zdroje
ZDROJE FONDU CELKEM

1430

2042

Opravy a údržba majetku
Rekonstrukce a modernizace
Pořízení dlouhodobého majetku
Ostatní použití (např. splátky investičního úvěrů)
Odvod do rozpočtu zřizovatele
POUŽITÍ FONDU CELKEM

27
42
1344
1413

Stav investičního fondu k 31. 12. 2021
Kryto účtem č. 241/12

629

Rezervní fond – účet 413 a 414
REZERVNÍ FOND
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2021
Příděl z výsledku hospodaření
Ostatní zdroje fondu
Zdroje fondu celkem
Použití fondu do investičního
fondu
Použití fondu na provozní náklady
ostatní použití fondu (mj. ztráta
z minulých let)
Stav fondu k 31. 12. 2021

Kryto účtem č. 241

Fond odměn – účet 411
tis. Kč
772
29
44
845

FOND ODMĚN
Stav fondu odměn k 1. 1. 2021
Příděl z výsledku hospodaření
Zdroje fondu celkem

tis. Kč
590
30
620

Použití fondu na osobní náklady
47

798

Stav fondu k 31. 12. 2021

620

Kryto účtem č.241/11

Fond reprodukce majetku 416 je kryt běžným účtem. Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod
zůstatku fondu z roku 2020. V oblasti tvorby fondu je promítnuta tvorba z odpisů DHM.
V oblasti čerpání fondu se pak objevuje odvod odpisů do rozpočtu kraje, dále realizace
pořízení z IF dle schváleného rozpočtu a použití fondu na opravy a údržbu majetku.
Rezervní fond 413 a 414 je kryt účtem 241 v oblasti sponzorských darů, zbytek kryt BÚ.
Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod zůstatku fondu z roku 2020. Příděl do fondu je z HV za
rok 2020. Při delimitaci OCSS Náchod nebyl fond finančně pokryt pro nedostatek prostředků
ve výši Kč 81.589,19. Použití fondu je z oblasti sponzorských darů a jejich čerpání pro
potřeby klientů. Ostatní zdroje fondu plynou z finančních darů.
Fond odměn 411 je kryt běžným účtem. Počáteční stav k 1. 1. obsahuje převod zůstatku
fondu z roku 2020. V oblasti tvorby je promítnut příděl z výsledku hospodaření z roku 2020.
Stránka 25 z 30

Finanční krytí závazků a fondů k 31. 12. 2021
Domov důchodců Police nad Metují

Příspěvková organizace
Název účetní položky

stav k 31. 12. 2021 (v Kč)

finanční krytí (v Kč)

kryto účtem č. (př. 241160)

osobní náklady ( 33., 342 )

3 528 943,00

3 528 943,00

241 10

dodavatelé ( 321)

104 082,87

104 082,87

241 10

fond odměn ( 411 )

620 000,00

620 000,00

241 10

fond rezervní - dary ( 414 )

64 949,15

64 949,15

fond rezervní - ostatní ( 413 )

733 353,82

733 353,82

241 10

0,00

0,00

241 10

fond reprodukce majetku - vlastní ( 416 )

628 601,46

628 601,46

241 10

ostatní závazky ( stručně popsat §§§ )

229 479,00

229 479,00

241 10

5 909 409,30

5 909 409,30

fond reprodukce - od zřizovatele FRR ( 916 )

Celkem

241 10

Poznámky : §§§
378-Příspěvky do PF, peněžní deposita, pozůstalost,předpis vratek za pobyt a PnP 2021, přdpis odvodu podílu, exekuce

Hospodářský výsledek sledovaného období a veškeré závazky jsou kryty běžným účtem.
V oblasti podrozvahové evidence jsou soustředěna depozita peněžní a majetková
v následujícím členění dle účtů a ve výši:
994 0941 peněžní depozita – vkladní knížky
994 0943 věcná depozita – hmotný majetek uživatelů
966 0300 DPZ z důvodu užívání cizí věci-výpůjčka
968 0300 DPZ z důvodu užívání cizí věci
902 0983 Drobný dlouhodobý majetek v OE
/viz soupis majetku dle analytiky/

1.717.421,46 Kč

Celkem na podrozvahových účtech:

2.460.723,40 Kč

Stránka 26 z 30

532.400,94 Kč
200.500,00 Kč
6.401,00 Kč
4.000,00 Kč

8. Kontrolní činnost
8.1. Kontrola plnění Rozvojového plánu zařízení pro rok 2021
Pro rok 2021 byl vytvořen Rozvojový plán Domova důchodců Police nad Metují (dále jen
Plán), ve kterém byly vytyčené rozvojové cíle zaměřené na tyto oblasti:
Investiční cíle:
Pořízení pultového chodítka
V majetku organizace jsou dvě pultová chodítka k nácviku chůze uživatelů. Pořízení chodítka
bylo nutné zařadit do plánu investic roku 2021 z důvodu zvyšujícího se počtu uživatelů
s pohybovými problémy. Investiční akce byla schválená zřizovatelem a realizována v prvním
pololetí rok 2021 – plán byl splněn.
Pomůcka je již využívána při nácviku chůze s uživateli a napomáhá zlepšení jejich mobility.

8.2. Kontrolní činnost prováděná v zařízení jinými organizacemi
1. V organizaci proběhla pravidelná roční prověrka účetní závěrky za předchozí kalendářní
rok tj. tok 2020 Ing. Jiřím Oehlem, nezávislým externím auditorem, který má oprávnění
Komory auditorů České republiky ze společností O – CONSULT s.r.o. Baarova 48/4, 460
01 Liberec (zpráva nezávislého auditora č. 1569/2019 a 1557/2019).
Předmět kontroly:
Prověrka účetní závěrky za rok 2020 podle ISRA 2400 a ověření výdajů z vyrovnávacího
příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb v obecném hospodářském zájmu
za rok 2020.
Výsledky kontroly:
Nebyly zjištěné žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech
významných ohledech věrně nezobrazuje aktiva a pasiva příspěvkové organizace k datu
rozvahového dne 31. 12. 2020 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2020
v souladu s českými účetními předpisy.
Údaje vykázané v přehledu o financování poskytování sociálních služeb z vyrovnávací
platby na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Královéhradeckého kraje a finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí za
rok 2020 odpovídají údajům účetnictví a skutečným nutně vynaloženým výdajům
financovaným z příspěvku na poskytování sociálních služeb a jde o uznané výdaje
v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby.

8.3. Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření
Cílem vnitřního kontrolního systému je dodržování právních předpisů, efektivního
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 zabezpečuje průběžné sledování účetních operací při
hospodaření s veřejnými prostředky, ty jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem
operací, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Vyhodnocení vnitřní kontrolní činnosti:
Veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními
předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými smlouvami. Údaje o hospodaření věrně
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zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným
pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Veřejné prostředky byly
vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Byly dodržovány požadavky na srozumitelnost a
trvalost účetních záznamů.

9. Informace o výsledku inventarizace majetku
9.1. Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a
závazků
Příkazem ředitele ze dne 30. 11. 2021 byl vydán pokyn k provedení inventarizace veškerého
majetku a závazků Domova důchodců Police nad Metují k datu 31. 12. 2021. 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.

I.

Druh majetku

druh inventury

DNM, DHM, DDHM, nedokončený DM,
Oprávky k DNM,DHM, DDHM
účty 018-088

fyzická, dokladová

II.

Zásoby
Účet 112

fyzická, dokladová

III.

Běžné účty, pokladna, ceniny
Účty 241-245 a 261

fyzická, dokladová

IV.

Závazky a pohledávky
Účty 311-472

dokladová

Podrozvahové účty
Účty 902, 968 a 986

fyzická, dokladová

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 13. 01. 2022 předány předsedovi hlavní inventarizační komise. Hlavní
inventarizační komise následně vyhodnotila výsledky dílčích inventarizačních komisí.

9.2. Vyčíslení inventarizačních rozdílů
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Veškeré doklady byly uloženy v archivu Domova
důchodců Police nad Metují.
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10. 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 2021 Domovu důchodců byla podána 1 žádost o informace.
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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 Domov důchodců nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.
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11. Poděkování
Vedení domova děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou práci ve prospěch uživatelů
žijících v domově.
Děkujeme našemu zřizovateli Královéhradeckému kraji za podporu a pomoc.
Děkujeme všem dobrovolníkům a partnerským organizacím za pomoc při zabezpečení kvality
trávení volného času našich uživatelů.
Děkujeme dodavatelům za výborné služby a kvalitní produkty.
Děkujeme všem svým sponzorům za jejich dary, které přispěly k podpoře aktivit pro naše
uživatele a zaměstnance.

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2021 hmotnými dary:
-

Iresoft, s.r.o. Cejl 37/62, 620 00 Brno
Královéhradecký kraj, Pivovarské námětí 1245, 500 03 Hradec Králové
Lékárna na středisku Police nad Metují, 17. listopadu 388, 549 54 Police nad Metují
Via-NM, s.r.o. Velké Poříčí
Zelenina - Drinks, s.ro. Trutnov

Sponzoři, kteří přispěli v roce 2021 finančními dary:
-

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Horní Adršpach 109
Ing. Lenka Mizerová, Trutnov
Puschmanová Soňa, Police nad Metují
Glosserová Alena, Police nad Metují
Klimeš Jiří, Šonov

12. Závěrečná ustanovení
Roční zprávu o činnosti Domova důchodců Police nad Metují za rok 2021 vypracovali:
Mgr. Jana Šrámková - ředitelka DD
Jan Ticháček - ekonom DD
Mgr. Jarmila Hilmanová – vedoucí sociálního úseku
Jarmila Kaválková – vedoucí zdravotního úseku

Mgr. Jana Šrámková
Ředitelka DD Police nad Metují
Dne: 24. 02. 2022
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