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1.

Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informovala o dění v Domově
pro seniory Chýnov za uplynulý rok 2016.
V závěru tohoto dokumentu se zmíním o provedených akcích roku 2016 a seznámím Vás
s plány na další období.

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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2.

Základní údaje

Název: Domov pro seniory Chýnov
Sídlo: Zámecká č. 1, 391 55 Chýnov
IČ: 750 11 204
Právní forma: Příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB a.s., Tábor, číslo účtu: 107-5342180227/0100
Web: www.dschynov.cz
Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace s udělením plné moci
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Organizace je od 1. 1. 2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384.
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Kontakty:
Ředitelka
Telefon: 381 406 216
Mobil: 775 246 104
Email: reditel@dschynov.cz
Vrchní sestra
Telefon: 381 406 217
Mobil: 739 563 974
Email: vrchni.sestra@dschynov.cz
Vedoucí sociálního úseku
Telefon: 381 406 213
Mobil: 734 256 407
Email: socialni@dschynov.cz
Vedoucí ekonomického úseku
Telefon: 381 406 211
Mobil: 733 373 169
Email: ekonom@dschynov.cz
Vedoucí stravovacího provozu
Mobil: 739 032 693
Email: kuchyne@dschynov.cz
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3.

Charakteristika činnosti
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006

Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené
vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35
v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.:
a) domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku
a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění
svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo
ambulantními sociálními službami.
b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena
pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí
a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních
při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně
invalidní.
Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu
fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní
služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich
poskytování.
Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám,
které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním
postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Organizace

provádí

nahodilý

prodej

drobných

výrobků

zhotovených

v rámci

aktivizačních činností uživatelů.
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Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování
základních služeb s pronájmem spojených.
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti
krajem

zřizované

organizace,

jsou

službami

obecného

hospodářského

významu.

Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich
financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti
organizace – provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené
degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi.
Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:
1) poskytnutí ubytování,
2) poskytnutí stravy,
3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6) sociálně terapeutické činnosti,
7) aktivizační činnosti,
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb

4.

Zásady a cíle poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
jsou v základu stejné, ale v určitých aspektech se mírně odlišují. Společnou zásadou obou
služeb je respektování důstojnosti a práv uživatelů, zachování mlčenlivosti ve vztahu
k osobním a citlivým údajům a individuální přístup personálu k uživatelům služeb.
U domova se zvláštním režimem je navíc kladen důraz na specializovaný, odborný
a odpovědný přístup personálu, srozumitelnost přístupu k uživatelům a odstraňování sociální
izolace. U domova pro seniory je vzhledem k vyššímu stupni zachování kognitivních
schopností větší možnost plného uplatnění svobodného rozhodování uživatelů.

Cíle domova pro seniory:
-

důstojné prožití stáří za pomoci poskytované sociální služby,

-

spokojenost uživatele v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně
aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí,

-

zachování schopností a dovedností uživatele po co nejdelší možnou dobu, uživatel
motivovaný k aktivnímu trávení volného času,

-

poskytování sociální služby dle individuálních osobních přání.

Cíle domova se zvláštním režimem jsou následující:
-

podpora uživatele prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými
blízkými a přáteli,

-

snížení četnosti negativních projevů onemocnění demencí, a to za pomoci poskytování
profesionální péče, citlivého a empatického přístupu ošetřovatelského personálu
a nabídky rozmanitých aktivit,

-

směřování uživatelů k zachování soběstačnosti a podpora v činnostech, které doposud
zvládají sami,

-

motivování prostředím k prožívání aktivního života (ergoterapie, rehabilitační
a skupinová cvičení, trénink paměti, kulturní program, výlety, reminiscenční terapie).
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Poslání domova se zvláštním režimem:
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování odborné péče osobám
se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc
je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k dodržování sociálních návyků
potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří
podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Poslání domova pro seniory:
Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci
a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem
na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní
lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začlenění uživatelů.
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5.

Sociální úsek
Domov pro seniory Chýnov splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad - Jihočeský
kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne 20. 6. 2007
podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb
Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci č. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat l:
a) Domov pro seniory (dále jen DS) – identifikátor služby č. 2792758,
b) Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) – identifikátor služby č. 4571784.
Služby jsou poskytovány od 19. 9. 1958.
Pobytové sociální služby jsou zajišťovány v tomto rozsahu základních činností:
poskytování ubytování, poskytnutí celodenní 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.
Smyslem poskytovaných služeb je přiblížit život klientů v domově co nejvíce
běžnému způsobu života. Předpokladem pro nástup do domova je situace, kdy žadatel
nepotřebuje trvalé umístění ve zdravotnickém zařízení a neohrožuje sebe a své okolí. Službu
poskytujeme i osobám, které již nemohou žít ve svém vlastním prostředí.
Sociální pracovnice společně s aktivizačními pracovnicemi se podílejí na zajištění
pestrého programu pro klienty domova, ať již v podobě odpočinku, zábavy nebo pracovní
aktivity.
Sociální pracovnice vedou kompletní sociální agendu všech klientů – od přijetí až do
ukončení pobytu klienta. Součástí náplně práce sociálních pracovnic je jednání se zájemcem
o sociální službu, přijímání žádostí o poskytování sociální služby. Žádosti o poskytování
sociální služby jsou projednávány komisí, která je složena z vedoucí sociálního úseku,
sociální pracovnice, vrchní a staniční sestry. Žadatel je o přijetí či nepřijetí žádosti
o poskytování sociální služby písemně vyrozuměn.
Při

poskytování

sociální

služby

napomáhají

sociální

pracovnice

klientům

při vyřizování jejich osobních záležitostí např. vystavení nových občanských průkazů,
změnou trvalého pobytu či při volbách (do Senátu, Poslanecké sněmovny, krajských
zastupitelstev atd.). V rámci svých kompetencí jednají s příslušnými úřady. Před nástupem
každého klienta provádí sociální šetření. Toto šetření může probíhat v přirozeném prostředí
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žadatele nebo v zařízení (místě), kde se právě nachází. V rámci tohoto šetření sdělí
potencionálním klientům všechny zásadní informace o průběhu poskytování sociální služby.
Aktivizační pracovníci dbají na individuální přístup k potřebám a přáním klientů, snaží
se vytvářet prostředí, ve kterém se klienti cítí obdobně jako ve svém přirozeném prostředí,
tedy ve své domácnosti. Velice přínosná je i spolupráce s rodinnými příslušníky či blízkými
osobami klientů. Tyto osoby nám mohou sdělit cenné informace a pomoci při řešení
problémů, které mohou nastat při poskytování sociální služby. Tradičně je pořádáno na jaře
a před Vánoci setkání s rodinami a jejich blízkými. Tato setkání jsou velice kladně hodnocena
jak ze strany zaměstnanců, klientů i rodinných příslušníků.
Domov pro seniory zajišťuje kulturní a společenské akce pro klienty. Při příležitosti
chýnovské poutě je pořádán koncert Muzikantů z Jižních Čech na zámeckém nádvoří,
tato akce se stává již tradiční a je určena pro klienty DS Chýnov i širokou veřejnost.
Domov pro seniory dbá na to, aby registrované sociální služby byly poskytovány
kvalitně a uzpůsobeny potřebám klientů. Nově byly zakoupeny terapeutické pomůcky,
které mají velký vliv především na klienty s demencí.
Při poskytování sociálních služeb je snaha o zvýšení komfortu ubytování. V této
souvislosti proběhla kompletní výmalba Pavilonu A. V nejstarší části zámku – budově C byl
v měsíci červenci vyměněn původní (již nevyhovující) výtah za nový.
Nově je klientům DS Chýnov zajištěn nákup smíšeného zboží přímo v prostorách
domova. Klienti mají možnost si nakoupit drogistické zboží a potraviny.
V tomto roce opětovně proběhl „Den otevřených dveří“, který se uskutečnil 6. října
v rámci Týdne sociálních služeb. Veřejnost mohla domov navštívit, prohlédnout si prostory
domova a sociální pracovnice všem návštěvníkům podaly informace o chodu zařízení,
způsobu poskytování sociální služby a zodpověděly případné dotazy.
Sociální úsek vede evidenci stížností, připomínek a podnětů. Stížnosti a připomínky
jsou pro nás důležitým ukazatelem spokojenosti klientů Domova pro seniory Chýnov
s poskytovanou službou a tím, zda odpovídá jejich potřebám. Jedná se o důležitý zdroj
informací o možnostech, jak ji zlepšit. Sociální úsek eviduje jednu neodůvodněnou stížnost,
dvě připomínky týkající se stravy a jednu pochvalu od rodiny klientky za zajištění
dlouhodobé kvalitní péče.
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5. 1. Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti
Pro práci v našem zařízení jsou přijímáni zaměstnanci, kteří prokazují míru
odbornosti, vstřícnosti, vnímavosti a empatie. Důraz je kladen na osobní přístup,
komunikativnost a na snahu dále se vzdělávat v oboru.
Zaměstnanci se pravidelně zúčastňují odborných školení za účelem zvýšení svých
dovedností a schopností, získání nových poznatků a tím si zvyšují svoji kvalifikaci.
Školení jsou tematicky vybíraná k aktuálním potřebám v našem zařízení tak, abychom
dokázali včas zamezit případným problémům.
Vedle vzdělávacích aktivit proběhla pro zaměstnance DS Chýnov supervize
nezávislým odborníkem.
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5. 2. Statistické údaje 2016
Tabulka č. 1 Statistika z roku 2016
Statistické údaje

Počet
Celkem DS Chýnov

Kapacita zařízení (lůžka)
Počet klientů k 31. 12. 2016
Přijatí klienti
Odešlí klienti
Zemřelí klienti
Počet klientů k 31. 12. 2016
z toho: mužů
Žen
Celoroční pobyt k 31. 12. 2016
Klienti ve věku 53 až 65 let
66 až 75 let
76 až 85 let
nad 85 let
Klienti - trvale upoutáni na lůžko
- mobilní za pomoci druhé osoby
Průměrný počet klientů
Průměrný věk klientů

DS

DZR

77
77
20
0
18
77
19
58
77
4
9
29
35
25
52
76
82,9

41
41
10
0
9
41
15
26
41
2
5
13
21
8
33
40
82,1

36
36
10
0
9
36
4
32
36
2
4
16
14
17
19
36
83,7

Průměrný počet klientů se sníženou
úhradou

17

11

6

Průměrný počet rodin nebo osob blízkých
s uzavřenou smlouvou o spoluúčasti

29

12

17

Průměrný počet rodin nebo osob blízkých,
kteří se částečně podílí na úhradě nákladů

3

2

1

27

15

12

Průměrný počet klientů, kteří mají na
plnou úhradu

5. 3. Další statistické údaje
Průměrná obložnost: 98, 7%
Věkové rozpětí klientů: 53 – 97 let
Počet evidovaných žádostí o poskytování sociální služby v DS Chýnov: 241 žádostí
Z toho DS: 160 žádostí
Z toho DZR: 81 žádostí
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5. 4. Grafy 2016
Graf č. 1 Počet klientů k 31. 12. 2016

Počet klientů k 31.12.2016

Domov pro seniory
36 klientů

41 klientů

Domov se zvláštním
zařízením

Graf č. 2 Skladba klientů podle pohlaví k 31. 12. 2016

Skladba klientů dle pohlaví k 31.12.2016
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Graf č. 3 Skladba klientů dle věku k 31. 12. 2016

Skladba klientů dle věku k 31.12.2016
40
35
30
25
Domov se zvláštním zařízením

20

Domov pro seniory
15
10
5
0
27 - 65 let

66 - 75let

76 - 85 let

nad 85 let

Graf č. 4 Počet evidovaných žádostí o poskytování sociální služby k 31. 12. 2016
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5. 5. Příspěvek na péči
V roce 2016 byl od měsíce srpna navýšen ve všech stupních příspěvek na péči o 10 %.
U osob starších 18 let došlo v prvním stupni navýšení na 880,00 Kč; ve druhém stupni na
4.400,00 Kč; ve třetím stupni na 8.800,00 Kč a v posledním stupni došlo ke zvýšení na
13.200,00 Kč.
Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči
Stupeň

Celkem DS Chýnov

Domov pro seniory

Domov se zvláštním
režimem

žádný stupeň

0

0

0

I.

7

5

2

II.

23

16

7

III.

24

13

11

IV.

23

7

16

Graf č. 5 Výše příspěvku na péči

0%

Žádný stupeň

9%

30%
30%

I (lehká závislost)
II (středně těžká
závislost)
III (těžká závislost)
IV (úplná závislost)

31%

Celková částka, kterou ve formě příspěvku na péči Domov pro seniory Chýnov přijal v roce
2016 činila 7.343.756,00 Kč - Domov pro seniory: 3.239.256,00 Kč
-
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Graf č. 6 Výše příspěvku na péči – služba domov pro seniory

17%

0%

12%

Žádný stupeň
I (lehká závislost)
II (středně těžká
závislost)
III (těžká závislost)
39%

32%

IV (úplná závislost)

Graf č. 7 Výše příspěvku na péči – služba domov se zvláštním režimem

0%

6%

Žádný stupeň

44%

19%

I (lehká závislost)
II (středně těžká
závislost)
III (těžká závislost)

31%

IV (úplná závislost)

5. 6. Úhrada za poskytování služeb
Úhrada za poskytování služeb v Domově pro seniory Chýnov se skládá z úhrady
za ubytování a úhrady. Úhrady za rok 2016 činily 8.900.339,00 Kč
- Domov pro seniory: 4.642.730,00 Kč
- Domov se zvláštním režimem: 4.257.608,00 Kč
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Počet pokojů k 31. 12. 2016
1 lůžkových 14

(DS 8/ DRZ 6)

2 lůžkových 30

(DS 15/ DZR 15)

3 lůžkový

(DS 1/DZR 0)

1

Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů v Kč
Pavilon A

Ubytování

Stravování

Celkem (za
den)

Celkem (za
měsíc)

Jednolůžkový pokoj

200,00

160,00

360,00

10 800,00

Dvojlůžkový pokoj

190,00

160,00

350,00

10 500,00

Jednolůžkový pokoj

180,00

160,00

340,00

10 200,00

Dvojlůžkový pokoj

170,00

160,00

350,00

9 900,00

Dvojlůžkový pokoj

140,00

160,00

300,00

9 000,00

Třílůžkový pokoj

135,00

160,00

295,00

8 850,00

Pavilon B

Pavilon C

5. 7. Aktivizační činnosti
Domov pro seniory zaměstnává aktivizační pracovníky, jejichž náplní práce
je vytváření různých aktivizačních činností a programů pro klienty. Tyto činnosti umožňují
klientům udržovat jejich dosavadní schopnosti či dovednosti, posilují jejich sebevědomí,
podporují klienty v oblasti psychické a fyzické kondice. Aktivity jsou zaměřené na rozvoj
jemné a hrubé motoriky, kognitivních schopností. Aktivizační činnosti jsou realizovány
s ohledem na zdravotní stav klientů a individuální potřeby. Kromě pravidelných aktivit jako
je například: videočajovna, společné oslavy narozenin, vycházky, skupinové cvičení, různé
tvořivé činnosti jsou zajišťovány i kulturní a společenské akce – hudební vystoupení. Snaha
je o udržování mezigeneračního kontaktu a to ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou
v Chýnově. Velice dobrá spolupráce je navázána s městem Chýnov, kdy zástupci Městského
úřadu přejí k životnímu jubileu klientům, kteří mají hlášený trvalý pobyt v Chýnově, stejně
tak je tomu i o Vánocích, kdy je každý z těchto klientů obdarován květinou a malým dárkem.
Pravidelně na začátku každého měsíce se v domově slouží Mše svatá, dle přání klientů
jsou možné individuální rozhovory s knězem.
Volnočasové aktivity neodmyslitelně patří k chodu Domova pro seniory Chýnov
a mají pozitivní vliv na fyzickou tak psychickou pohodu klientů, smysluplné trávení volného
času. O volnočasových aktivitách jsou klienti včas informováni.
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5. 8. Doplňkové činnosti
Domov pro seniory Chýnov zajišťuje další doplňkové činnosti pro klienty jako je
například:
-

kadeřnice,

-

pedikúra,

-

knihovna,

-

nákup drobných osobních potřeb,

-

kaple.

Na každém úseku je společenská místnost, která je nepřetržitě přístupná klientům
a jejich blízkým. Tyto společenské místnosti jsou vybaveny veškerým potřebným vybavením,
jako je např. kuchyňská linka, televizor, rádio.

5. 9. Přehled kulturních akcí 2016

Leden 2016
6. 1.

Videočajovna – Africké kočky

8. 1.

Mše svatá

13. 1. Videočajovna – Střihoruký Edward
14. 1. Hra Bingo
20. 1. Videočajovna – Obušku z pytle ven
21. 1. Výlet do Tábora
27. 1. Videočajovna – Poslední mohykán
28. 1. Oslava narozenin
Únor 2016
3. 2.

Videočajovna – Angelika, markýza andělů

5. 2.

Mše svatá

10. 2. Masopustní zábava s kapelou Duo Escalona
17. 2. Videočajovna – Dva lidi v zoo
18. 2. Výlet do Tábora
19. 2. Hry – Sportovní a vědomostní
24. 2. Videočajovna – Obecná škola
25. 2. Oslava narozenin
Výroční zpráva 2016
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Březen 2016
2. 3.

Videočajovna – Báječná Angelika

4. 3.

Mše

8. 3

Posezení k MDŽ

9. 3.

Videočajovna - Příroda

10. 3. Tvoření s dětmi z MŠ
16. 3. Videočajovna – Maskovaná milenka
17. 3. Výlet do Tábora
22. 3. Vítání jara – procházka po okolí
23. 3. Videočajovna – Ptáci v trní
30. 3. Velikonoční posezení s písničkami
31. 3. Oslava narozenin

Duben 2016
1. 4.

Mše svatá

6. 4.

Videočajovna – Angelika a král

8. 4.

Hra Bingo

13. 4. Videočajovna – Ptáci v trní
14. 4. Výlet Velbloudí farma Záhostice
20. 4. Videočajovna - Bible
21. 4. Výlet do Tábora - Den země
27. 4. Posezení v zahradě – opékání špekáčků
28. 4. Oslava narozenin
Květen 2016
2. 5 - 6. 5. Přípravy na setkání s rodinami
4. 5.

Videočajovna – Angelika a sultán

5. 5.

Výstava plemenného skotu v obci Řepeč

6. 5.

Mše svatá

7. 5.

Setkání s rodinami

11. 5. Videočajovna – Pohádka máje
12. 5. Vystoupení dětí z MŠ
16. 5 – 20. 5. Vycházky na chýnovskou pouť
19. 5. Výlet do Tábora
Výroční zpráva 2016
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21. 5. Vystoupení Muzikantů z Jižních Čech v DS Chýnov
25. 5. Videočajovna – Žena za pultem
26. 5. Oslava narozenin
Červen 2016
1. 6.

Videočajovna – Žena za pultem

2. 6.

Výlet do Černovic – Cukrárna CAFÉ BUDÍK

3. 6.

Mše svatá

8. 6.

Pacovské hry seniorů

10. 6. Návštěva kostela
14. 6. Trénink petangue
15. 6. Trénink kuželek
15. 6

Videočajovna - Babička

26. 6. XII. Turnaj v petangue a kuželkách G Centru Tábora
24. 6. Videočajovna – Chalupáři
22. 6. Opékání špekáčků
29. 6. Videočajovna – Což takhle dát si špenát
30. 6. Oslava narozenin
Červenec 2016
1. 7.

Mše svatá

7. 7.

Výlet Červená Lhota

13. 7. Videočajovna – Noc na Karlštejně
14. 7. Sportovní hry na nádvoří
19. 7. Hra Bingo
20. 7. Hudební vystoupení Viola Olomouc
20. 7. Videočajovna – Žena za pultem
21. 7. Výlet Tábor
27. 7. Videočajovna – Babička
28. 7. Oslava narozenin

Srpen 2016
1. 8.

Hra Bingo

3. 8.

Videočajovna - Zlatovláska
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10. 8. Výlet Červená Lhota
11. 8. Turnaj v kuželkách na nádvoří
12. 8. Mše svatá
17. 8. Videočajovna – Jedenácté přikázání
18. 8. Výlet do Tábora
24. 8. Oslava narozenin
31. 8. Opékání špekáčků
Září 2016
1. 9.

Olympijské seniorské hry – Domov důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic

2. 9.

Mše svatá

6. 9.

Výlet ZOO Větrovy

7. 9.

Videočajovna – Pytlákova schovanka aneb šlechetný milionář

8. 9.

Prezentace fotografií z Olympijských her seniorských

10. 9. Mezinárodní koncert dechových hudeb v Chýnově
14. 9. Videočajovna – Lvice Elsa
21. 9. Videočajovna – Starci na chmelu
22. 9. Výlet do Tábora
23. 9. Přátelská beseda občanů starších 70 let v KD Chýnov
29. 9. Oslava narozenin
Říjen 2016
5. 10. Videočajovna – Hříšný tanec
6. 10. Den otevřených dveří
7. 10. Mše svatá
12. 10. Tvoření s dětmi z MŠ
12. 10. Videočajovna – Žena za pultem
19. 10. Videočajovna – Žena za pultem
20. 10. Výlet do Tábora
21. 10. Vystoupení folklórního souboru Dubínek
26. 10. Videočajovna – Dokument o přírodě
27. 10. Oslava narozenin
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Listopad 2016
1. 11. Hra Bingo
2. 11. Videočajovna – Žena za pultem
4. 11. Mše svatá
9. 11. Videočajovna – Babí léto
11. 11. Svatomartinské posezení
16. 11. Cukrárna Chýnov
23. 11. Videočajovna - Advent
24. 11. Oslava narozenin
25. 11. Ples seniorů v Pacově

Prosinec 2016
2. 12. Mše svatá
4. 12. Setkání s rodinami
6. 12. Mikulášská nadílka
7. 12. Videočajovna – Žena za pultem
8. 12. Vánoční pásmo – MŠ Chýnov
14. 12. Videočajovna – Vánoce na ruby
14. 12. Výlet do Tábora
16. 12. Vystoupení folklórního souboru Dubínek
21. 12. Videočajovna - Popelka
23. 12. Předvánoční Mše svatá
28. 12. Videočajovna – Silvestr s Vladimírem Menšíkem
29. 12. Oslava narozenin
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6.

Zdravotní úsek
Na základní zdravotní péči se v Domově pro seniory Chýnov podílí lékaři a nelékařští

zdravotničtí pracovníci - všeobecné sestry a fyzioterapeut.

6. 1. Lékařská péče
Lékařskou péči v DS Chýnov zajišťují praktické lékařky. Do domova dochází
pravidelně 2x týdně. Každý klient má možnost svobodné volby lékaře, respektujeme přání
zůstat v péči svého dosavadního praktického lékaře. V případě potřeby jsou klienti vyšetřeni
v odborných ambulancích u lékařů specialistů. Pokud je k vyšetření klienta nutný doprovod
a není možné, aby ho doprovodila rodina, doprovod zajišťují zaměstnanci ošetřovatelského
úseku. Pravidelně, 1x měsíc, ordinuje v Domově pro seniory Chýnov psychiatr. Lékařská
péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě doplatku na předepsané léky nebo
zdravotnické pomůcky si tento doplatek hradí klient sám.
6. 2. Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelskou péči klientům DS Chýnov zajišťují 24 hodin denně všeobecné
zdravotní sestry. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě ordinace lékaře
a je vykazována zdravotním pojišťovnám. Součástí komplexní ošetřovatelské péče je i péče
rehabilitační, kterou zajišťuje fyzioterapeut formou individuální a skupinové rehabilitace.
6. 3. Přímá obslužná péče
Přímou obslužnou péči v DS Chýnov zajišťují kvalifikovaní pracovníci v sociálních
službách v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Tato péče a služby s ní spojené zahrnují
nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při provádění osobní hygieny a oblékání,
motivaci klientů ke zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu a podporu soběstačnosti.
6. 4. Rehabilitační péče
Rehabilitační ošetřovatelství je zaměřeno na zachování míry soběstačnosti klientů
a prevenci vzniku imobilizačního syndromu. Na základní rehabilitační péči se v DS Chýnov
podílí všeobecné sestry a pracovníci přímé péče. Je prováděna aktivní i pasivní formou
s použitím rehabilitačních, kompenzačních a polohovacích pomůcek.
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Speciální rehabilitační ošetřovatelství zajišťuje fyzioterapeut, který plní ordinace
praktického nebo odborného lékaře. Mezi ordinované výkony patří magnetoterapie, fyzikální
terapie, masáže. S přihlédnutím na aktuální zdravotní stav, možnosti a schopnosti klienta vede
individuální a skupinové cvičení s klienty.
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7. Hospodaření organizace
V roce 2016 hospodařila organizace Domov pro seniory Chýnov s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 6.688,63 Kč.
Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření v Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním

28.348,63

Odhad daně z příjmů roku 2016

21.660,00

Výsledek hospodaření po zdanění

6.688,63

Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními, investičními a odpisovými plány,
které schvaluje Rada kraje Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Celková výše nákladů činila 30.076.575,59 Kč, jejich čerpání je ve výši 98,43 %
plánovaných.
Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč
Náklady celkem
Spotřeba materiálu

30.076.575,59
956.541,63

Spotřeba potravin

2.479.692,16

Spotřeba energie

1.649.985,18

Opravy a udržování

1.545.259,50

Cestovné

8.350,00

Náklady na reprezentaci

1.090,00

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění

915.699,02
14.409.149,00
4.837.227,00
58.193,00
501.860,27

Daně a poplatky

14.688,00

Ostatní náklady

171.284,03

Odpisy DHM
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daň z příjmu
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Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního
a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energii, opravy a udržování, odpisy.

Celková výše výnosů činila 30.083.264,22 Kč, jejich tvoření je ve výši 98,46 % plánovaných.
Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč
Výnosy celkem

30.083.264,22

Úhrady klientů za pobyt a stravu

8.900.339,00

Příspěvek na péči

7.343.756,00

Fakultativní služby
Příjmy od zdravotních pojišťoven

8.312,00
2.041.192,54

Stravování zaměstnanců

232.272,00

Stravování pro pečovatelskou službu a ostatní

406.835,00

Nájemné

5.400,00

Čerpání fondů

960.961,00

Ostatní výnosy

225.851,68

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele
Pojistné plnění od Hasičské vzájemné
pojišťovny
Dotace účelová na podporu soc. služeb
Dotace Města Chýnov

1.727.050,00
141.395,00
8.064.900,00
25.000,00

Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu,
dále příspěvky na péči od Úřadu práce, tržby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou
zdravotní péči klientům, dotace a příspěvek od zřizovatele.

Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč
Pojišťovna

2.041.192,54

Všeobecná zdravotní pojišťovna

1.393.781,58

Vojenská zdravotní pojišťovna

311.725,00

Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna

221.040,00

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

114.645,96
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Významný vliv na hospodaření mělo poskytnutí účelová dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje (navýšení o 36,2 tis. Kč), dále neinvestiční příspěvek na krytí provozních
nákladů včetně odpisů a dotace od města Chýnov.
Rozbor Finančního plánu a jeho čerpání v roce 2016 je uveden v příloze č. 3.
Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč
Ukazatel

Stav

Stav

k 1. 1. 2016

k 31. 12. 2016

Změna stavu

Fond odměn

22 495,00

22 495,00

0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

49.827,58

138.619,71

88.792,13

1.337.785,15

1.360.625,18

22.840,03

233.682,30

211.122,30

-22.560,00

Fond reprodukce majetku, fond investic

6.570.540,05

7.602.922,05

1.032.382,00

Celkem

8.214.330,08

9.335.784,24

1.121.454,16

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH
Rezervní fond z ostatních titulů

7. 1. Fond odměn
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil,
ani nebyl použit.
7. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 1,5 % z objemu mzdových prostředků,
v částce 209.428,13 Kč. Z fondu byl čerpán příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši
104.336,00 Kč, byl poskytnut peněžní dar k životnímu jubileu zaměstnanci ve výši
3.000,00 Kč a příspěvek na kulturní akci ve výši 13.300,00 Kč.
7. 3. Rezervní fond
Rezervní fond byl v roce 2016 tvořen přídělem ve výši 22.840,03 Kč ze zlepšeného
výsledku hospodaření (zisku) z roku 2015.
Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen finančními dary. V letošním roce byl
organizaci poskytnut dar ve výši 5.000,00 Kč, v průběhu roku bylo z fondu čerpáno
na kulturní akce a hudební vystoupení pro klienty ve výši 27.560,00 Kč.
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7. 4. Fond reprodukce majetku, fond investic
Fond reprodukce majetku, fond investic byl pravidelně tvořen měsíčními odpisy
hmotného dlouhodobého majetku ve výši 2.080.726,00 Kč. Na tvorbě se podílel investiční
příspěvek poskytnutý z Fondu rozvoje sociální oblasti ve výši 1.091.350,00 Kč na akci
„Výměna lůžkového výtahu“.
Z fondu byly čerpány prostředky na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného
dlouhodobého majetku:
- Strojní investice „Výměna lůžkového výtahu“ v budově B ve výši poskytnutého investičního
příspěvku a to 1.091.350,00 Kč.
- Přístrojová investice „Výsuvná markýza Giant na terasu domova se zvláštním režimem“
ve výši 114.943,00 Kč.
- Stavební investice „Oprava oplocení a opravu povrchu opěrných zdí“ ve výši
933.401,00 Kč.
Tabulka č. 9 Plán pořízení investic a jeho jednotlivé složky v Kč
Dotace zřizovatele - OSVZ
Dotace zřizovatele – OŽP

1.200.000,00
607.000,00

Vlastní zdroje

2.050.000,00

Celkem

3.857.000,00

Na základě Závěrečné monitorovací zprávy ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci „Revitalizace zámeckého parku“ byla zúčtovaná skutečná výše transferu – ztráta
481.451,00 Kč. Po předloženém vyúčtování výše uvedené akce byly z Odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví v měsíci prosinci z grantového programu Rozvoj venkova,
Opatření 1 Tvorba krajiny a podpora biodiverzit poukázány finanční prostředky ve výši
rozdílu uvedené ztráty.
Organizace zajistila řádné krytí všech fondů finančními prostředky.
7. 5. Inventarizace majetku
Ke dni 31. 12. 2016 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků
organizace. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.
Naše organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
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8.

Zaměstnanci organizace

Tabulka č. 10 Personální zajištění služby
Pracovní pozice

Pracovní úvazek

Počet

DS

zaměstnanců

Chýnov

DS

DZR

Ředitel

1

1

0,5325

0,4675

Vrchní sestra

1

1

0,5325

0,4675

Všeobecná sestra

6

6

3,1950

2,8050

Fyzioterapeut

1

1

0,5325

0,4675

Staniční sestra

1

1

0,5325

0,4675

17

17

9,0525

7,9475

Koordinátor úklidu a prádelny

1

1

0,5325

0,4675

Uklízečka

6

5,25

2,7956

2,4544

Prádelnice

2

1,75

0,9319

0,8181

Údržbář

2

2

1,0650

0,9350

Vedoucí stravovacího provozu

1

1

0,5325

0,4675

Kuchařka

5

5

2,6625

2,3375

Vedoucí ekonomického úseku

1

1

0,5325

0,4675

Mzdová a skladová účetní

2

2

1,0650

0,9350

Vedoucí sociálního úseku

1

1

0,5325

0,4675

Sociální pracovník

1

1

0,5325

0,4675

3

3

1,5975

1,4025

52

51

27,1575

23,8425

Pracovnice přímé obslužné péče

Pracovník v soc. službách –
nepedagogická činnost
Celkem
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Tabulka č. 11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2016
Věková struktura
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Celkem
zaměstnanců
%
%

Celkem
%

do 20

0

0

0

0,00

0,00

0,00

od 21 do 30

0

3

3

0,00

5,76

5,76

od 31 do 40

1

11

12

1,92

21,15

23,07

od 41 do 50

2

28

30

3,85

53,85

57,70

od 51 do 60

0

7

7

0,00

13,47

13,47

61 a více

0

0

0

0,00

0,00

0,00

Celkem

3

49

52

5,77

94,23

100,00

Průměrný měsíční plat

Kč

Celkové mzdové náklady činily

Kč 14.409.149,00

23.288,90

pracovní smlouvy

Kč 13.885.260,00

dohody o provedení práce

Kč

107.399,00

dohody o pracovní činnosti

Kč

339.875,00

náhrady pracovní neschopnosti

Kč

76.615,00

Kč

4.837.227,00

Zákonné pojištění zaměstnanců

Kč

58.193,00

Příděl do FKSP

Kč

209.428,13

Preventivní péče o zaměstnance

Kč

19.610,00

Vzdělávání zaměstnanců

Kč

91.294,50

Osobní ochranné pracovní prostředky

Kč

181.527,64

z toho:

Sociální a zdravotní pojištění
Navazující osobní náklady na zaměstnance

8. 1. Vzdělávání zaměstnanců
Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2016
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Je zajišťováno
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průběžné vzdělávání formou účastí na akreditovaných kurzech, školících akcích konaných
v organizaci.
Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech,
vzdělávacích cyklech.
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9.

Stravovací provoz
Hlavní činností stravovacího provozu Domova pro seniory Chýnov je zajistit

celodenní stravu pro 77 klientů. Do celodenní stravy je zahrnuta snídaně, přesnídávka,
polévka, hlavní jídlo, večeře (+ druhá večeře pro diabetiky). Velká pozornost je věnována
nejen výběru kvalitních surovin, přípravě jídel, ale především skladbě jídelníčku. Jídelníček
je sestavován vedoucím stravovacího provozu a pravidelně konzultován s nutriční
terapeutkou, aby vyhovoval a splňoval výživové hodnoty a potřeby klientů. Klienti mají
možnost výběru ze tří variant obědů (jedna varianta je výběr přílohy) a ze dvou variant
teplých večeří (o víkendu ze dvou variant studených večeří). Objednávky jídel zajišťují
aktivizační pracovnice DS Chýnov s týdenním předstihem dle vlastní volby klientů.
Cílem stravovacího provozu je vytvořit a zajistit natolik nutričně vyváženou stravu,
která zároveň respektuje přání klientů, vyhovuje nápadům klientů a přihlíží k aktuálním
situacím či tradicím. Stravování probíhá individuálně dle možností a zdravotního stavu
klientů na pokojích či v nově zrekonstruované jídelně, která vytváří příjemné prostředí nejen
pro stravování, ale i společné setkávání.
Událostí, které se pojí ke stravovacímu provozu, proběhlo v roce 2016 několik. Jednou
z nich byla účast na školení hygienického minima + nových trendů v moderním vaření. Mimo
školení se stravovací provoz snaží zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb například při
prezentaci stravy a také projevuje snahu na zapojení se s ostatními úseky organizace, kde se
například podílí na společných akcích.
V říjnu 2016 proběhla ve stravovacím provozu kontrola Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích se zaměřením na monitoring pestrosti
stravy a rozsahu nabídky potravin a pokrmů v celodenním stravování seniorů v rámci projektu
„Pestrost 2016“. Kontrole byly předloženy jídelníčky po dobu čtyř týdnů a současně byly
jeden týden (pondělí – neděle) prováděny odběry celodenní stravy, kde byl kladen důraz na
sledování výživových hodnot. Naměřené hodnoty byly porovnávány s tabulkami
doporučených denních dávek výživových hodnot. Celkové hodnocení pestrosti celodenní
stravy vyšlo jako „výborné“ (nejlépe byla dle kontroly zajištěna pestrost u hlavního jídla
a večeře).
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10.

Kontroly v organizaci

10. 1. Vnitřní kontroly:
V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních
operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole.
Cílem kontrol bylo pravidelné vyhodnocování činností zaměstnanců jednotlivých
úseků, kontrola kvality (strava, péče, úklid atd.) a efektivního vynakládání finančních
prostředků na jednotlivých úsecích organizace. Výsledky každé kontroly byly projednávány
na poradě vedení, ke zjištěným nedostatkům byla přijímána nápravná opatření, nedostatky
byly ihned odstraněny.
10. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
a) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, oddělení kontroly zvláštních činností Tábor
Daňová kontrola na čerpání poskytnutých finančních prostředků Ministerstvem práce
a sociálních věcí České republiky za rok 2012 a 2013 konaná dne 11. 4. 2016
Nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti odvodu za porušení
rozpočtové kázně dle zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech.
b) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Kontrola na odběry vzorků teplé a studené vody na Legionellu spp. a následné vyhodnocení
konané dne 12. 9. 2016.
Nebyly shledány žádné závady.
c) Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu České Budějovice
Kontrola dodržování povinností se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících
z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení
se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení, povinnosti na úseku pracovní doby konaná dne
27. 9. 2016.
Zjištěna drobná závada /ochranný nátěr/ odstraněna v průběhu kontroly.
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d) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Kontrola na „Pestrost 2016“ - kontrola jídelníčků na pestrost stravy konaná dne 19. 10. 2016,
dále prováděn týdenní odběr celodenní stravy na monitoring výživové hodnoty
ve stravovacím provozu ve dnech 31. 10. - 6. 11. 2016.
Koeficient pestrosti celodenní stravy byl velmi dobrý.
e) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Kontrola na plnění povinností zaměstnavatele - kontrola pracovních podmínek, ochrany
zdraví při práci, chemických látek, sanitárního zařízení, OOPP a pracovně-lékařských služeb
konaná dne 15. 11. 2016.
Nebyly žádné požadavky.
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11.

Závěr
Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly

v minulém roce a o plánech na letošní rok.
Ve starší části domova byl vyměněn, z důvodu bezpečnosti a vysoké ekonomické
náročnosti na opravy, lůžkový výtah.
V podzimních měsících proběhla generální oprava oplocení zámeckého nádvoří,
kdy musely být respektovány i požadavky pracovníků Státního památkového úřadu,
neboť celý objekt je v seznamu kulturních památek.
Jako v roce předchozím bylo pokračováno s výmalbou pokojů a společných prostor,
tentokrát v novém pavilonu.
Zaměstnanci údržby položili zámkovou dlažbu pro zpevnění povrchu před prostorami
garáží a dílen, která byla nakoupena již před mnoha lety.
Neustále se snažíme zlepšovat prostředí pro pobyt klientů a to nejen obměnou
vybavení, ale hlavně kvalitní službou personálu. Dnes již k ošetřovatelské a zdravotní péči
neodmyslitelně patří práce aktivizačních pracovnic a fyzioterapeuta. Některé zmiňované akce
a činnosti jsou zdokumentovány i ve foto příloze této výroční zprávy.
Cennou spoluprací je pro nás i spolupráce s rodinami, abychom se co nejvíce přiblížili
k biografickému modelu péče. Tento model péče se zabývá životními příběhy (biografií) lidí
a napomáhá významně porozumět klientovi a jeho chování. Hlavní snahou je zajištění
a respektování takových podmínek a způsobu života, který byl v daném období života
pro klienta běžný.
Další, velice příjemnou událostí, bylo opakované pořádání koncertu Muzikantů
z Jižních Čech na nádvoří zámku a to i pro veřejnost.
V letošním roce 2017 je plánovaná oprava terasy na nádvoří zámku, neboť přes ní
prosakuje voda do vstupní haly nové části.
I nadále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, aby si mohli
vybírat podle svých zájmů.
V neposlední řadě je to i péče o zaměstnance a to ve smyslu jejich vzdělávání
a rozvoje, které usnadní a zkvalitní jejich práci.
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Na úplný závěr chci poděkovat všem zaměstnancům za přispění ke kvalitě
poskytované služby a připojuji poděkování i všem dárcům a sponzorům.

V Chýnově dne 24. dubna 2017

Jana Zadražilová
pověřená vedením organizace
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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

12.

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu
pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční
zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má
obsahovat:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- v roce 2016 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- v roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- v roce 2016 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti
poskytování informací.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
- v roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
- v roce 2016 nebyla podána žádná stížnost.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Zveřejňování informací DS Chýnov je zajištěno prostřednictvím webových stránek
www.dschynov.cz či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo poskytnuto blíže nespecifikované
množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle výše uvedeného
zákona.
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Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek:
Adresa: www.dschynov.cz
Zveřejněny jsou především tyto dokumenty:
- zřizovací listina DS Chýnov,
- žádost o přijetí do DS – formulář,
- vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – formulář,
- sazebník poskytovaných služeb,
- orientační seznam věcí potřebných pro přijetí do DS Chýnov,
- druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika,
- cílová skupina uživatelů,
- poslání, předmět činnosti domova pro seniory,
- poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem,
- výroční zprávy,
- veřejné zakázky,
- měsíční přehled o aktivizační činnosti.
Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány
a doplňovány.
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13.

Fotogalerie 2016

Fotografie č. 1 Opařany – Výstava zemědělské techniky a plemenného skotu

Fotografie č. 2 Sportovní hry
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Fotografie č. 3 Aktivizační činnost – pečení cukroví

Fotografie č. 4 Společné cvičení na terase
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Fotografie č. 5 Opékání buřtů

Fotografie č. 6 Olympijské hry v Domově důchodců Dobrá Voda
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Fotografie č. 7 Výsuvná markýza

Fotografie č. 8 Oprava oplocení a povrchu opěrných zdí
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Fotografie č. 9 Domov pro seniory Chýnov – technické zázemí
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Příloha č. 1 Organizační schéma organizace
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Příloha č. 2 Rozvaha k 31. 12. 2016
tis. Kč
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotného
majetku

100.222.40
76.419,70
197,50
-197,50

Dlouhodobý hmotný majetek

116.544,90

Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku

-40.125,20

Oběžná aktiva
Zásoby

23.802,70
86,60

Krátkodobé pohledávky

10.367,10

Krátkodobý finanční majetek

13.349,00

Pasiva celkem

100.222,40

Vlastní zdroje

86.320,20

Jmění účetní jednotky

76.977,70

Fondy účetní jednotky

9.335,80

Hospodářský výsledek

6,70

Cizí zdroje

13.902,20

Krátkodobé závazky

13.902,20
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Příloha č. 3 Finanční plán a jeho čerpání v roce 2016
Ukazatel
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba potravin
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého
majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady jinde neuvedené
Výnosy celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodeje zboží
Výnosy z prodeje dlouhodobého
majetku kromě pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Pojistné plnění přijaté od Hasičské
vzájemné pojišťovny
Dotace – vyrovnávací platba
Příspěvek od obce
Ostatní výnosy jinde neuvedené
Hospodářský výsledek po zdanění
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Plán roku
2016 (tis. Kč)
30.553,70
1.000,00
2.490,00
1.660,00
0,00
1.620,00
10,00
3,00
930,00
14.600,00
14.100,00
500,00
4.940,00
60,00
500,00
0,00
15,00
175,00
2.080,70

Skutečnost
Index
roku 2016
skutečnost/plán
(tis. Kč)
30.076,60
98,43
956,50
95,65
2.479,70
99,58
1.650,00
99,39
0,00
0,00
1.545,30
95,38
8,30
83,50
1,10
36,33
915,70
98,46
14.409,10
98,69
13.961,90
99,02
447,20
89,45
4.837,20
97,91
58,20
96,98
501,90
100,37
0,00
0,00
14,70
97,92
171,30
97,87
2.080,70
100,00

470,00

425,20

90,46

0,00
0,00
30.553,70
0,00
19.390,00
5,40
0,00

21,70
0,00
30.083,30
0,00
18.932,70
5,40
0,00

0,00
0,00
98,46
0,00
97,64
100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00
200,00
0,00
1.727,00

961,00
225,90
0,00
1.727,00

96,09
112,92
0,00
100,00

141,40

141,40

100,00

8.064,90
25,00
0,00
0,00

8.064,90
25,00
0,00
6,70

100,00
100,00
0,00
0,00
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