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P e č o v a t e l s k á  s l u ž b a 
ěsta Dvůr Králové nad Labem

Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 329 251   mobil: 604 212 697   e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz

 
Ý R O Č N Í     Z P R Á V A     2 0 0 7 

čl. I 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 
čovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem 

01. 04. 2006 (na základě usnesení Zastupitelstva města Dv
Králové nad Labem, přijatého na 25. zasedání dne 20. 12. 2005)

sto Dvůr Králové nad Labem 

íspěvková organizace města Dvůr Králové nad Labem

75065649 

9924639 

30. 04. 2007 

203172662 / 0300 

Elišky Krásnohorské 2962, 544 01  Dvůr Králové nad Labem

ková, ředitelka organizace – statutární zástupce 
329 251 

janeckova@psdvurkralove.cz 

čovatelské služby potřebným osobám za podmínek a v
zákonem o sociálních službách a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provád

která ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

čívající v pronajímání bytů v domech zvláštního ur
Krásnohorské 2962 a v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem a nebytových prostor 

ení v ul. Sadová 2755 a Elišky Krásnohorské 2962, Dv

praní, žehlení, opravy a udržování oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
ní motorová doprava nákladní – vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové 

hmotnosti (tj. rozvoz obědů do vybraných školských zařízení) 
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Čl. II 
Hlavní činnost (pečovatelská služba) 

II. 1 
Základní změny oproti roku 2006 

 
• k 1. 1. 2007 vstupuje v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška 

MPSV č. 505/2006 Sb. – zásadním způsobem se mění poskytování sociálních služeb a jejich 
financování 

• organizace se musí do 30. 06. 2007 registrovat u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – 
naše organizace získala registraci dne 30. 04. 2007, bez registrace nesmí organizace 
poskytovat péči 

• dosud vydávaná správní rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby se k 1. 1. 2007 ruší a 
poskytovatel s uživatelem uzavírá smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

• zavádějí se standardy kvality poskytované péče do praxe 
• potřební občané získávají příspěvky na péči ve stupni 1 – 4 – tyto příspěvky mají sloužit 

k financování péče 
• zavádí se standardy kvality poskytované péče do praxe 
• pečovatelky mají povinnost s uživateli tvořit osobní plány 
• jsou kladeny vysoké požadavky na vzdělání pečovatelek, zaměstnanci mají povinnost 

procházet celoživotním vzděláváním v daném oboru 
 
II. 2 
Personální obsazení 

 
a) Pracovní poměr 

                     ředitelka  1x …………………… 0,85 úv. 
                                  účetní ekonom 1x……………… 0,85 úv. 
                                  vedoucí pečovatelské služby 1x.. 0,85 úv. 
                                  pečovatelka 13 x …………….  11,95 úv.  
                                  řidič – údržbář 1x………………  0,85 úv. 
                                  Řidič 1x………………………...  1,0 úv. 
                                  Celkem: 18 zaměstnanců……  16,35 úv. 
 
K úklidu společných prostor v DPS v ul. El. Krásnohorské 2962, k zástupům za dovolené, nemoci, při 
náhlém nárůstu uživatelů či zvýšené náročnosti práce využíváme zejména starobních důchodců, 
studentů a občanů zaregistrovaných na úřadu práce (za předpokladu, že splňují předepsané vzdělání), a 
to v mimopracovním poměru na základě dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti: 
 

b) Mimopracovní poměr  
                      7x DPP, DPČ ………………….  0,4 úv. 

 
Celkem úvazků v pracovním a mimopracovním poměru ……………….. 16,75 úv.  
 
Nově přijatí zaměstnanci: Milena Zubrová     – od 1. 1. 2007 …….. pečovatelka 
                                           Iveta Seifrtová      – od 1. 1. 2007 ……..  pečovatelka 
                                           Jindra Holá            - od  1. 2. 2007……..  pečovatelka 
                                           Helena Bartošová – od 13. 3. 2007 …….  pečovatelka 
 
Ukončený pracovní poměr: Věra Urbanová        - ke 12. 3. 2007 … odchod do starobního důchodu 
                                              Jiřina Chmelíková  - ke 30. 6. 2007 … odchod do starobního důchodu 
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II. 3 
Počet uživatelů 
 
k 31. 12. 2007 ………………….. 222 uživatelé 
 
Za rok 2007 PS pečovala celkem o 291 uživatele.  
Počet nových uživatelů za rok 2007 -  57 uživatelů 
 
Je stanovena: 

- Denní kapacita služby: 190 uživatelů / den u terénní služby 
                                          7 uživatelů / den u ambulantní služby (středisko osobní           
                                                                                                         hygieny) 

- Kapacita služby = počet uživatelů, se kterými je uzavřena smlouva: 270 uživatelů, z toho 10 
uživatelů na komplexní péči = za uživatele s komplexní péčí je považován uživatel, u kterého 
je PS zajišťována minimálně 2x denně. 

 

rok 
počet uživatelů          

k 31. 12. 
počet uživatelů za 

sledovaný rok úhrady za PS / Kč 
úhrady/1 už.       
/měsíc/Kč *** 

2003 110 130 165 779,00 125,59 

2004 135 169 275 764,00 170,23 

2005 173 193 331 361,50 159,62 

2006 234 281 516 453,00 183,93 

2007 222 291 761 824,50 285,97 
 
II. 4 
Pracovní doba 
 
Pracovní dny ……………………. 6,00 – 20,00 hod. 
Sobota, neděle, svátek ……………8,00 – 20,00 hod. 
 
II. 5 
Poslání PS 
 
Posláním Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem je umožnit setrvat lidem, i po ztrátě 
částečné, převážné či úplné soběstačnosti a orientace, ve svém přirozeném sociálním prostředí a žít, 
dle možností a s pomocí rodiny a za pomocí pečovatelské služby způsobem, na který byli dosud 
zvyklí. 
 
II. 6 
Cíle PS 

 
1. Obecně je cílem poskytovat cílové skupině obyvatel takovou podporu, která jim umožní 

zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do 
ústavního zařízení 

2. Zajistit či být nápomocni uživateli v péči o domácnost 
3. Zajistit či být nápomocni uživateli v péči o osobní hygienu 
4. Zajistit či zprostředkovat uživateli veškeré dostupné informace v dané problematice 
5. Poskytnout terminální péči v domácím prostředí, pokud si bude uživatel přát strávit poslední 

dny svého života doma a jeho zdravotní stav setrvání v domácím prostředí umožní. 
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II. 7 
Cílové skupiny 

 
1. Senioři, tedy lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a jsou 

částečně samostatní, ale pro důstojný život a v maximální možné míře samostatný život 
v domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby, a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní 
příslušníci ani jiné blízké osoby 

2. Senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a jsou převážně nebo 
zcela závislí na pomoci druhé osoby a v součinnosti s rodinou, ošetřujícím lékařem, zdravotní 
domácí péčí a dalšími souvisejícími a pomáhajícími organizacemi (dobrovolníci) lze péči o 
takto nesoběstačného, případně neorientovaného člověka kvalitně poskytnout Pečovatelskou 
službou 

3. Občané od 18ti let věku v plném invalidním důchodu, s jakýmkoliv fyzickým omezením  a 
dále s mentálním postižením, pokud je Pečovatelská služba schopna kvalitně, v součinnosti 
s rodinou a dalšími pomáhajícími organizacemi a odborníky přispět k zajištění péče  o takto 
postiženého občana a zajistit mu tím důstojný způsob života v jeho domácím prostředí.  

4. Rodiny s dětmi, které vyžadují pomoc jiné fyzické osoby 
5. Pečovatelská služba si vyhrazuje právo neposkytnout službu osobám agresívním, dále lidem, 

kteří svým jednáním ohrožují na životě a majetku přímo sebe nebo své okolí, lidem, kteří 
vážně porušují pravidla slušného chování či dokonce zákonné normy a projevují hrubou 
neúctu k personálu poskytujícímu jim péči (sexuální obtěžování, ponižování, urážky) a dále i 
těm, kteří odmítají finanční plnění související s pobíráním těchto sociálních služeb. 

 
II. 8 
Kde se poskytuje PS 

 
1. Ve vlastních domácnostech ve Dvoře Králové nad Labem, Bílé Třemešné, Dolní Brusnici a 

Choustníkovo Hradišti 
2. PS je možné poskytovat v ostatních spádových obcích města Dvůr Králové nad Labem, a to na 

základě smlouvy o poskytování PS mezi PS a příslušnou obcí 
3. V domácnostech v domech zvláštního určení v ul. Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové 

nad Labem, v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové nad Labem 
4. V domácnostech občanů na území města Dvůr Králové nad Labem ve smyslu zákona č. 

314/2002 Sb. (spádové území obce s rozšířenou působností dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích), v souladu se zákonem o sociálních službách a vyhláškou, jejichž zdravotní stav a 
sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské péče dle zákonných ustanovení. 

5. V prostorách prádelny v ul. Elišky Krásnohorské 2962, Sadová 2755, Bezručova 1006, Dvůr 
Králové nad Labem 

6. Ve Středisku osobní hygieny, ul. Bezručova 1006, Dvůr Králové nad Labem 
7. Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školského 

zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby, do 
střediska osobní hygieny a za soukromými zájmy, doprovázení zpět. 

 
II. 9 
Jaké služby poskytujeme a ceník 
 
§ 40 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., v platném 
znění 

 
1. Základní sociální poradenství  ………………………………………… .zdarma 

… je zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé životní situaci, patří do cílové skupiny PS 
a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit 

2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu……………….85,- Kč / hod. 



 

5 

 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
• pomoc při oblékání a svlékání 
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

3. pomoc při osobní hygieně……………………………………………….85,- Kč / hod. 
- pomoc při úkonech osobní hygieny 

• osobní hygiena na lůžku či u umyvadla 
• ustlání postele 
• převlečení ložního prádla 
• výměna plenkových kalhotek 
• prevence opruzenin a proleženin 
• celková koupel v domácnosti 
• celková koupel v SOH 

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
• mytí hlavy, vlasů, ondulace, sušení 
• stříhání nehtů 

- pomoc při použití WC 
4. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy…………………….85,- Kč / hod. 
- dovoz nebo donáška jídla 
- pomoc při přípravě jídla a pití 
- příprava a podání jídla 

  
5. pomoc při zajištění chodu domácnost 
- běžný úklid a údržba domácnosti…………………………………….85,- Kč / hod. 
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti……………………   85,- Kč / hod. 
- donáška vody ………………………………………………………   85,- Kč / hod. 
- topení v kamnech …………………………………………………..   85,- Kč / hod. 
- nákupy, pochůzky…………………………………………………..   60,- Kč / hod. 
- praní a žehlení prádla……………………………………………….   50,- Kč / 1 kg prádla 
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – tento bod je poskytován pomocí 
- doprovázení uživatele pečovatelkou a znamená doprovod pěšky, sanitním vozem či služebním 

vozidlem PS  
- doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, za orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby, dále do SOH a za soukromými zájmy 
- ……………………………………………………………………….  85,- Kč / hod. 
7. Pedikúra ………………………………………………………………90,- Kč / úkon 
8. dohledy nad dospělým člověkem……………………………………...60,- Kč / hod. 
9. ošetřovatelský úkon…………………………………………………   15- Kč / úkon 

 
Bod 1 – 6 patří mezi základní povinné úkony, 7 – 9 patří mezi fakultativní úkony. 

II. 10 
PS je poskytována bezplatně – na základě § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách:     
 
1. Rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 
2. Účastníkům protifašistického odboje (zákon č. 255/1946 Sb.) 
3. Osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 
4. Osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí           
    o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 14 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních   
    rehabilitacích 
5. Pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodě 2, 3, 4. 
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PS poskytuje bezplatnou péči  na základě bodu II. 10 celkem 11 uživatelům – pokud by tito 
uživatelé za služby platili, byly by úhrady navýšeny v průměru o 4 500,- Kč / měsíc, tj. 
54 000,- / rok. 

 
Statistika úkonů a úhrad za rok 2007 

 
 DPS ul. El. Kr. Terén DPS ul. Sadová Celkem 

Počet uživatelů 36 140 46 222 
Úhrady / Kč 135 650,50 521 155,00 105 019,00 761 824,50 
Obědy/ks 5 196                  19 974 2 128                     27 298 
Nákupy/ks 429 517 356 1 302 
Pochůzky/ks                        25 300 96 421 
Úklid/hod 93 297,5 135 525,5 
Okna/hod 18,5 44 41,75 104,25 
Praní prádla/kg 909 521 688 2 118 
Úk. os. hyg./ks 39 1 462 1 1 502 
Koupel v dom./ks 177 59 1 237 
Koupel v SOH/ks 0 341 0 341 
Doprovod/ks 147 446 201 794 
Pedikúra/ks 116 224 74 414 
jednor.poplatek 104 932 2 1 038 
oš.úkony/ks 631 2 528 38 3 197 
Úklid spol.pr./ks 0 133 0 133 
Zatápění 0 0 0 0 
Uhlí, dříví/ks 0 83 0 83 
Příprava stravy/hod. 3,5 275,75                           0 279,25 
Pomoc při pod. jídla/ks 0 1 622 0 1 622 
Dohled/hod. 0 646,5 4 650,5 
Šetření 2 53 0 55 
Nově zavedená PS 4 52 1 57 
Ukončená PS                         11 50 5 66 
Kontroly 66 150 93 309 
 
II. 11 
Technické zázemí a další info… 

 
- 6 služebních vozidel, z toho jedno vozidlo dodávkového typu je vybaveno hydraulickou 

plošinou pro vozíčkáře 
- 4 služební jízdní kola 
- Všechny pečovatelky v terénu mají služební mobilní telefon 
- Kanceláře ředitelky, účetní a vedoucí pečovatelské služby jsou vybavené výpočetní technikou 
- SOH je vybaveno pro koupele uživatelů a pedikúry, vana je vybavena zvedacím zařízením pro 

imobilní občany 
- Pečovatelky jsou umístěny ve třech kancelářích se zázemím se sprchovým koutem, dále zde je 

samostatná kancelář pro ředitelku, vedoucí pečovatelské služby a účetní-ekonomku 
- Pečovatelky jsou oblékány do jednotného profesionálního oblečení, nosí na oblečení vizitky se 

svou fotografií a jménem 
- Organizace velmi dbá na profesionalitu a pravidelné vzdělávání svých pracovníků, snaží se 

péči poskytovat na co nejvyšší odborné úrovni, pečovatelky procházejí pravidelným 
hodnocením… 

- Poskytujeme provedení praxe cizích organizací (studenti, lidé s rekvalifikací,…) 
- Jsme zapojeni aktivně do komunitního plánování rozvoje sociálních služeb obce… 
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II. 12 
Akce 
 

1. Evaluace v organizaci – 3. 4. 2007   
2. Proces registrace završený vydáním Rozhodnutí KÚ o registraci organizace – 30. 04. 2007 
3. Získání Osvědčení o úspěšném absolvování evaluace – završení procesu zavádění standardů 

kvality sociálních služeb do praxe – 16. 7. 2007 
4. Žádost o dotace Královéhradeckého kraje na dofinancování pečovatelské služby 
5. Benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje – vytváření místního partnerství – 

vyplňování veškerých dat za sociální službu za roky 2005, 2006, 2007, dotace 2008 – do 
konce října 2007 – podmínka pro přidělování dotací MPSV ……. benchmarking bude sloužit 
jako klíč pro rozdělování dotací MPSV a Královéhradeckého kraje 

6. Žádost o dotace MPSV na rok 2008 – konec září 2007 
 
II. 13 
Vzdělávání 
 
Na základě plánu školení a vzdělávání pro rok 2007: 

1. 
Naše organizace se účastní projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na 
území Královéhradeckého kraje II., který pořádá Univerzita Hradec Králové ve spolupráci 
s Královéhradeckým krajem: 
 
Kurz č. 1 …………Specifické vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
Celková dotace kurzu: 96 hodin 
Moduly: 
• Efektivní komunikace s problémovým klientem, zdravá komunikace 
• Sociální pracovník v náročných situacích  
• Vývojová psychologie a patopsychologie 
• Aplikovaná sociologie 
• Psychologie zdraví v praxi 
• Speciálně pedagogická praktika 
• Procedurální standardy – zavádění do praxe 
• Personální standardy – zavádění do praxe 
• Psychoterapie v komplexní péči o klienta 
• Aktuální legislativa v konkrétních zařízeních (exkurze) 
 
16. 1. – 27. 3. 2007 : Ponikelská Monika 
                                  Kubecová Jaroslava 
 
21. 5. – 30. 7. 2007: Adamová Leona 
                                 Bartošová Helena 
 
22. 10. 2007 – 15. 01. 2008: Seifrtová Iveta 
                                              Horáčková Milena  
 
Kurz č. 2 ……….Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních              
                               sociálních službách pro zdravotně postižené 
celková dotace kurzu: 72 hodin 
Moduly: 
• Speciálně pedagogická praktika 
• Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství 
• Kompenzační pomůcky a nové formy práce se zdravotně postiženými klienty v praxi 
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• Efektivní komunikace s problémovým klientem, zdravá komunikace 
• Sociální pracovník v náročných situacích 
• Komunikace s klienty s vadami zraku a sluchu 
• Aktuální legislativa v sociálních službách 
• Autismus a Aspergerův syndrom, úvod do problematiky poruch autistického spektra 
 
14. 2. – 5. 4. 2007: Adamová Leona 
                               Kyselová Alena 
 
Kurz č. 3 ………..Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních  
                                sociálních službách pro seniory 
celková dotace kurzu: 48 hodin 
Moduly: 
• metody a techniky práce s klientem a se skupinou, jejich aplikace v přímé práci s klienty 

v rezidenčních, terénních a asistenčních službách pro seniory 
• asertivní řešení problémů a mediace sporů 
• péče o seniory ze zdravotního hlediska, hospicová a paliativní péče 
• problematika zdravotně sociální péče a jejího financování 
• psychohygiena, práce s vnitřními zdroji jako prevence burn-out syndromu 
• zvyšování kvality služeb ve vztahu ke standardům kvality 
• právní předpisy v sociálních službách se zaměřením na práci se seniory 
• aplikace zákona o sociálních službách 
 
10. 1. – 7. 2. 2007: Mácová Věra 
                               Růžičková Lenka 
 
15. 2. – 15. 3. 2007: Krušinová Eva 
 
22. 3. – 19. 4. 2007: Holá Jindra 
                                 Zubrová Milena 
 
31. 5. – 28. 6. 2007: Hráská Zdenka 
                                 Kyselová Alena 
 
Kurz č. 6 ……… Projektový management – tvorba a realizace projekt ů v sociální oblasti 
celková dotace kurzu: 95 hodin 
Moduly: 
• strukturální fondy EU 
• příprava projektu 
• elektronická žádost o finanční podporu 
• řízení a monitoring realizace projektu 
• finanční řízení projektu 
• individuální konzultace při přípravě projektové žádosti 
 
29. 2 – 29. 3. 2007: Janečková Marcela 
 
Kurz č. 7 ………..Specifické vzdělávání manažerů v sociálních službách 
Celková dotace kurzu: 48 hodin 
Moduly: 
• Personální řízení organizace a vedení pracovního týmu 
• Zákon o sociálních službách a související předpisy v praxi sociálního zařízení 
• Vztahy s veřejností a médii 
• Fundraising, vztahy se sponzory 
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• Prezentační dovednosti 
• Time management, organizace a plánování pracovního času 
• Procesní řízení organizace 
• Balanced scorecard, systém řízení organizace 
 
15. 5. – 19. 6. 2007: Janečková Marcela 
                                 Ponikelská Monika 
 

2. 
Kurz první pomoci: 

Moduly: 
• Oživení člověka 
• Dýchání u dospělých a u dětí 
• Masáž srdce 
• Stavění krvácení 
• Stabilizovaná poloha 
 
10. dubna 2007 – lektor: Hana Černá, ZI ČČK – eč. 437, Dvůr Králové nad Labem 
 
Všichni zaměstnanci 

3. 
Praxe na oddělení následné péče 

 
Praxe je pětidenní, během níž získá zaměstnanec zkušenosti a osobní zdatnost  
• v péči o ležícího pacienta 
• v péči o inkontinentního pacienta 
• při celkové koupeli mobilního a imobilního pacienta 
• při přesunu pacienta z lůžka na invalidní vozík 
 
19. – 23. 2. 2007: Seifertová Iveta 
26. 2. – 2. 3. 2007: Zubrová Milena 
16. – 20. 4. 2007: Bartošová Helena 
 

4. 
Rekvalifikační kurz pracovníka sociálních služeb pro přímou péči 

 
Celková dotace kurzu: 160 hodin 
 
4. 5. – 8. 7. 2007: Holá Jindra 
                             Adamová Leona 
 
20. 7. – 27. 9. 2007 : Kubecová Jaroslava 
                                  Krušinová Eva 
                        

5. 
BOZP a požární ochrana 

 
Únor – duben 2007: všichni zaměstnanci 
Dále průběžně, pokud bude přijat nový zaměstnanec 

 
6. 

Školení řidičů referentských vozidel 
 
Leden 2007 
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Všichni zaměstnanci pověření řízením služebních vozidel 
 

7. 
Ostatní školení a vzdělávání 

 
V září 2007 zahájila ředitelka organizace paní Marcela Janečková studium na Univerzitě J. A. 
Komenského – obor speciální pedagogika – vychovatelství. 
 

Čl. III 
Doplňková činnost 

 
Celkem úvazek:  

                     ředitelka  1x …………………… 0,15 úv. 
                                  účetní ekonom 1x……………… 0,15 úv. 
                                  vedoucí pečovatelské služby 1x.. 0,15 úv. 
                                  pečovatelka 3x     ……………...  0,80 úv.  
                                  řidič – údržbář 1x………………  0,15 úv. 
                                  Celkem: 7 zaměstnanců…… ..   1,40 úv. 
 
Celkem příjmy: 2 288 831,- Kč 
Celkem výdaje: 1 939 401,- Kč 

Čl. III / a 
Realitní činnost 

 
Dům 
s pečovatelskou 
službou 
2007 

Počet 
bytů 

Počet 
obyvatel 
k 31.12.07 

Celkem 
nájem + 
zálohy na 
služby 

Nájem za 
vybavení 
v Kč / rok 

Čistý 
nájem v Kč 
/rok 
(bez služeb 
a vybavení) 

Energie+slu
žby 
obyvatelé 
v Kč / rok 

El. Krásnohorské 40 42 970 949,50 39 191,00 285 575,50  646 183,00 
Sadová 44 + 1 47 + 2 819 890,50 32 873,00 303 461,00 483 556,50 
celkem 84 + 1 89 + 2 1 790 840,00 72 064,00 589 036,50 1 129 739,50 
 
V roce 2007 byli umístěni (na základě rozhodnutí rady města): 
 
V DPS v ul. El. Krásnohorské: Neumanová Jaroslava (od 1. 7. 2007) 
                                                      Příhoda Jaroslav (od 1. 9. 2007) 
                                                      Hakenová Olga (od 15. 12. 2007) 
                                                       
V DPS v ul. Sadová:                   Haková  Růžena (1. 7. 2007 – 2. 10. 2007)                                                        
                                                      Vojtíšek Jindřich (od 1. 7. 2007) 
                                                      Pitrmanová Květuška (od 15. 10. 2007) 
 
Nájemné: 1. 1. 2007 – 31. 5. 2007: 16,42 Kč / m2 podlahové plochy 
                   1. 6. 2007 –31. 5. 2008: 19,93 Kč / m2 podlahové plochy ……………… DOHODOU 
 
O umístění nového nájemníka rozhoduje rada města, nájemní smlouvy s novým nájemníkem uzavírá 
Pečovatelská služba města Dvůr Králové nad Labem. 
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Pronájem nebytových prostor: 
 
 nájem + zálohy na služby v Kč / rok 
El. Krásnohorské 2962 – prodejna 63 192,00 
Sadová 2755 – Klub důchodců   4 400,00 
                          Svaz diabetiků      100,00 
                          Kadeřnictví   3 600,00 
Celkem 71 292,00 
 

Čl. III / b 
Praní prádla pro veřejnost 

 
Organizace zajišťuje praní prádla zejména pro Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem, ale i pro 
širokou veřejnost. 
Je vypracována směrnice organizace pro praní prádla pro veřejnost. 
Celkem tržby: 21 775,- Kč 
 

Čl. III / c 
silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny 

celkové hmotnosti (tj. rozvoz obědů do vybraných školských zařízení) 

Organizace zajišťuje dovoz obědů do těchto školských zařízení: 
ZŠ Podharť – z jídelny ZŠ Schulzovy sady 
ZŠ 5. května – z jídelny při ZŠ Strž 
MŠ Lipnice – z MŠ Roháčova ul. 
MŠ Drtinova – z MŠ Dvořáková 
 
Organizace zajišťuje dovoz obědů na základě smlouvy mezi PS a jednotlivými subjekty. 
 
Celkem tržby: 106 920,- Kč 

 
Čl. IV 

Dotace, dary – hlavní činnost 
 

MPSV 200 000,00 Kč Invalidní vozík mechanický   8 000,00 Kč 
  Pohonné hmoty 22 162,00 Kč 
  Nábytek – židle, sedačky, 

stolky – spol. prostory DPS 
Strž 

92 187,00 Kč 

  Kompenzační pomůcky 77 651,00 Kč 
Královéhradecký kraj 100 000,00 Kč Školení, vzdělávání 37 600,00 Kč 
  Tisk informační brožury 34 570,00 Kč 
   PC 27 830,00 Kč 
Dar od fyzické osoby  50 000,00 Kč Nákup vozidla v r. 2008  
Most pro život, o.p.s.  45 121,50 Kč Dotace na zřízení nového 

pracovního místa (pro paní 
Helenu Bartošovou) 

 

Obce (Bílá Třemešná, 
Dolní Brusnice, 
Choustníkovo 
Hradiště) 

47 872,00 Kč Poskytování pečovatelské 
služby občanům jmenovaných 
obcí 
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neinvestiční příspěvek  od zřízovatele 6 005 000 6 005 000
Nájemné 881 800 881 800,50
Pronájem nebyt.prostor 71 292 71 292,00
Pečovatelské služby 809 697 761 824
Zálohy od klientů na energie a služby 1 207 027 1 207 027
Doplňková činnost 128 695 128 695,00
Dotace od obcí 47 873 47 873
Výnosy z úroků 12 023 16 12 007
Dotace KÚ 100 000 100 000
Dotace z MPSV 200 000 200 000

PŘÍJMY CELKEM 9 263 407 2 288 831 7 126 704
VÝDAJE
Platy 3 360 128 216 486 3 143 642
OON 146 478 75 006 71 472
soc. odvody 894 762 65 581 829 181
zdrav. odvody 306 934 22 701 284 233
Zákonné pojištění 13 984 2 123 11 861
FKSP 67 203 10 202 57 001
Prádlo, oděv, obuv 70 160 10 651 59 509
Ochranné nápoje 3 314 503 2 811
Knihy 21 513 3 266 18 247
DDHM, DDNM 592 567 58 737 533 830
Drobný materiál 148 518 21 177 127 341
služby pošt 4 264 647 3 617
PHM 176 189 1 843 174 346
Telefony 110 546 16 783 93 763
Pojištění vozidel,majetku,hotovosti … 127 479 6 086 121 393
Revize 18 718 2 842 15 876
Školení 47 582 1 515 46 067
Ostatní služby 321 217 39 675 281 542
Oprava a udržování 88 814 3 170 85 644
Cestovné 15 670 0 15 670
Pohoštění 4 967 0 4 967
Výdaje na zálohy od klientů 924 643 924 643 0
rozdíl k vrácení klientům 282 384 282 384 0
Teplo,TUV 373 678 56 730 316 948
El.energie 76 639 11 635 65 004
Voda vč.stočného 72 837 11 058 61 779
Konzultace a právní porady 0 0 0
Odpisy DHM 595 179 90 357 504 822
Silniční daň 3 600 3 600 0

VÝDAJE CELKEM 8 869 967 1 939 401 6 930 566

celkem vedl.činnost hlavní činnost

Čl. V
Financování – celá organizace

PŘÍJMY   v K č
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Zřizovatel ………………………………………………………. 63,78%  
Dotace od obcí …………………………………………………   0,51% 
Dotace Královéhradeckého kraje ………………………………    1,07% 
Dotace MPSV ………………………………………………….    2,13% 
Vlastní zdroje - úhrady od uživatelů ……………………………   8,20% 
                         - příjmy z doplňkové činnosti ………………….  24,31%         
 

Čl. VI 
Akce 

 
SLUŽEBNÍ VOZIDLO S HYDRAULICKOU PLOŠINOU PRO VOZÍ ČKÁŘE 
 
Kdy:  8. 2. 2007 
Celková cena: 737 607,00 Kč  
Typ auta: Renault Trafic 
SPZ: 3H2 4312 
Výběrové řízení vyhrála firma Auto Inzat, s. r. o. 
Nákup vozidla schválen 114. usnesením rady města ze dne 19. 09. 2006 – č. 770 / 2006 
 
2. ETAPA REKONSTRUKCE VÝTAHU V DPS SADOVÁ 
 
Kdy: duben 2007 
Celková cena: 49 039,00 Kč  
1. etapa rekonstrukce byla provedena v r. 2006 odborem RIM, ještě je nutné provést 3., závěrečnou 
rekonstrukci 
Rekonstrukci prováděla firma Lifts, která provádí i servis a revize tohoto výtahu 
Akce byla schválena 9. usnesením rady města ze dne 13. 2. 2007 – č. 264 / 2007 
 
NÁKUP NOVÉHO SLUŽEBNÍHO AUTOMOBILU V ROCE 2008 
 
Rada města svým 26. usnesením dne 22. 08. 2007 – č. 721 / 2007 odsouhlasila nákup nového 
služebního automobilu v částce 300 – 350 000,00 Kč v roce 2008 
 
REKONSTRUKCE ZVONKOVÉHO SYSTÉMU V DPS SADOVÁ 
 
Kdy: říjen 2007 
Celková cena: 109 000,00 Kč 
Rekonstrukci prováděl, na základě výběrového řízení pan Josef Cibulka 
Akce byla schválena 9. usnesením rady města ze dne 13. 2. 2007 – č. 264 / 2007 
 
VYBAVENÍ SPOLE ČNÝCH PROSTOR DPS EL. KRÁSNOHORSKÉ SEDACÍM 
ZAŘÍZENÍM – 1. ETAPA 
 
Kdy: prosinec 2007 
Celková cena: 92 187,00 Kč 
Nákup proveden u firmy JECH CZ s. r. o. v Dobrušce na základě výběrového řízení 
 
KAMEROVÝ SYSTÉM V OBOU DPS 
 
Kdy: listopad – prosinec 2007 
Celková cena: 72 730,00 Kč (36 365,00 Kč na každou budovu) 
Realizaci akce pod názvem „bezpečnost seniorů“ provedla firma Pavel Bajer – S – Tech z Hradce 
Králové na základě vyhraného výběrového řízení. 
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V každé budově jsou nainstalovány 3 kamery tak, aby chránily vchody do budovy, kamery jsou 
napojeny na monitorovací zařízení, kamera před hlavním vchodem je napojena na společnou televizní 
anténu, obyvatelé DPS mají možnost sledovat přicházející osobu na svém televizním přijímači. 
Úřad pro ochranu osobních údajů je informován.  
 
DOKOUPENÍ PC VYBAVENÍ, P ŘÍPADNĚ JEHO MODERNIZACE A AKTUALIZACE 
SOFTWARU 
 
Kdy: prosinec 2007 
Celková cena: 118 890,00 Kč za hardware 
                            43 324,00 Kč za software 
 
TISK INFORMA ČNÍ BROŽURY 
 
Kdy: listopad 2007 
Celková cena: 34 570,00 Kč 
Tisk provedla firma Hewer, s. r. o. – Praha na základě vyhraného výběrového řízení. Brožura byla 
v listopadu součástí Novin Královédvorské Radnice a byla tak dodána do všech domácností. 
 

Čl. VII 
Služební automobily 

 
Organizace ke své činnosti využívá 6 služebních automobilů: 
 
Typ SPZ Datum výroby PHM v Kč Opravy v Kč Pojištění v Kč 
CITROEN 
BERLINGO 

1H0 6666 2002 31 346,00 21 060,00 17 130,00 

MITSUBISHI TUA -25 - 67* 1994 3 862,00 0 2 319,00 
RENAULT 
TRAFIC 

3H2 4312 2007 36 193,00 9 165,00 27 451,00 

FELICIA 
COMBI 

TUI – 68 - 33 1996 28 048,00 14 620,00 9 530,00 

RENAULT 
KANGOO 

5S0 9362 2005 44 063,00 10 874,00 21 639,00 

FELICIA 
COMBI 

TUI – 12 – 30  1996 17 400,00 2 743,00 9 318,00 

MITSUBISHI TUA– 27 – 48  1995 14 412,00 5 327,00 23 501,00 
Celkem   175 324,00 63 789,00 110 888,00 
 
*v únoru 2007 prodáno za celkovou cenu 40 000,00 Kč 

Čl. VIII 
Závěr 

 
Rok 2007 probíhal ve znamení změn v poskytování pečovatelské služby na základě zákona č. 108 / 
2006 Sb., o sociálních službách a ukázal cestu k dalšímu rozšiřování a zejména zkvalitňování péče o 
cílovou skupinu.  
 
Vypracovala: Marcela Janečková 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28. 03. 2008 


