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I. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

Poskytované služby,  kapacita zařízení, využití: 

DSS Skřivany v r. měl 2016 registrované dvě služby – Domov pro osoby se zdravotním 

postižením (kapacity 86 osob) a Chráněné bydlení (kapacita 4 osoby).  

Závazný ukazatel - celková kapacita byla 90 míst celoročního pobytu. Průměrný počet 

klientů v r. 2016 byl 89,17 osob, což je využití kapacity na 99,07%.  

Počet klientů, umístěných v DSS Skřivany  k 31. 12. 2016 činil 89 osob, z toho 87 žen a  2 

muži,  průměrný věk 46,5 roků. 

 

Ubytování: 

1 lůžkové pokoje  30 pokojů           30 klientů 

2 lůžkové pokoje                30 pokojů                  60 klientů 

  vícelůžkové pokoje  0    

                                                                                            ----------------------- 

                          Celkem                                                                90 klientů 

 

 

 

 

 

Činnost na úseku přímé péče - domky, zámek a chráněné bydlení 

 za rok 2016 
 

 

Poskytování služby 

Úsek přímé péče Domova sociálních služeb ve Skřivanech zajišťuje službu pro šedesát šest 

uživatelek - DOZP a pro čtyři uživatelky na Chráněném bydlení. Poskytování služby je 

realizováno v souladu se standardy kvality sociálních služeb, je zajišťováno dle Plánů péče a 

Individuálních plánů, které jsou vytvořeny klíčovými pracovníky ve spolupráci s uživateli 

(případně i rodinnými příslušníky) a na základě schopností, přání a potřeb každého uživatele. 

Přímou péči poskytuje uživatelkám 22 pracovnic sociální péče. 

 

 

Domky: třicet šest uživatelů, službu zajišťuje 9 klíčových pracovníků a 3 střídající pracovníci.  

V areálu Domova jsou tři domky, každý s kapacitou 12 osob. Uživatelé v každé domácnosti, 

která je srovnatelná s rodinným prostředím, se spolupodílí na chodu své domácnosti (úklid 

pokojů i společných prostor). Ve společné kuchyňce si připravují z dodaných surovin snídaně a 

večeře, učí se péct různé moučníky a připravovat jednoduchá jídla. Společně a za pomoci 

pracovnic sociální péče také pečují o venkovní prostory (údržba trávníků, květinových záhonů), 

pěstují zeleninu ve skleníku a bylinky na zahrádce, které se využívají při přípravě stravy 

v kuchyni Domova. 
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Všichni uživatelé domků využívají centrum denních aktivit, které se nachází v pavilonu D. 

Všichni zde využívají možnosti zapojení do terapeutických aktivit a zároveň do pracovních 

aktivit v chráněných dílnách. Mají k dispozici dále keramickou dílnu, tkalcovskou dílnu a plně 

vybavenou tělocvičnu s posilovnou. Někteří docházejí denně na službu do recepce do hlavní 

budovy, také na pomocné práce do kuchyně a do prádelny Domova, jeden uživatel je 

zaměstnán v údržbě a dvě uživatelky dojíždí za prací do prádelny ÚSP Chotělice.  

 

 

Zámek: dvacet uživatelů, službu zajišťuje 6 klíčových pracovníků a 2 střídající pracovníci. 

Tady se uživatelé za pomoci pracovnic sociálních služeb starají o okolí zámku a přilehlý 

zámecký park. V nabídce mají také dopolední a odpolední aktivity v hernách. Dvě uživatelky 

dochází do recepce na budovu E a do kuchyně Domova a jedna jako pomocný asistent na 

ošetřovatelský úsek, kde předčítá z knížek. K dispozici mají uživatelé také vybavenou 

tělocvičnu s posilovnou a terapeutické dílny – tkalcovskou a na výrobu svíček. Na relaxaci 

využívají vířivou vanu a služby maséra, který dojíždí dle požadavků uživatelek. 

 

 

Chráněné bydlení: 4 uživatelky, 2 klíčové pracovnice. 

Ubytování je poskytováno v domku rodinného typu, uživatelky jsou ubytovány ve dvou 

dvoulůžkových pokojích, o které si samy pečují. Dále mají k dispozici obývací pokoj, kuchyň, 

příslušenství a venkovní terasu, o tyto prostory pečují společně. Zajišťují úklid v okolí 

chráněného bydlení, pečují o květinové záhony. Ve skleníku na zahradě pěstují (s pomocí 

personálu Domova) zeleninu, kterou využívají pro přípravu obědů a večeří. S podporou 

pracovnic, které na CHB docházejí, si uživatelky připravují samy snídaně a večeře každý den a 

o víkendech a svátcích si připravují i obědy. Dopoledne docházejí do zaměstnání, nebo se 

účastní aktivit na domcích. Dvě z uživatelek jsou zaměstnány v prádelně Domova a druhé dvě 

vykonávají pomocné práce v kuchyni Domova. Za podpory svých klíčových pracovnic si 

nacvičily samostatné dojíždění na nákupy a využívání služeb (kadeřnice, masáže apod.) do 

blízkého Nového Bydžov. Účastní se kulturních i sportovních akcí pořádaných Domovem. 

 

 

Sociálně – aktivizační a vzdělávací činnosti 

Uživatelé mají v nabídce: 

- rehabilitační plavání v Poděbradech  

- kondiční plavání v krytém bazénu v Hradci Králové 

- plavání v menším krytém bazénu v areálu Domova 

- hřiště s umělým povrchem pro míčové hry v areálu Domova 

- využívání sauny a vířivé vany v Domově 

- rekreační ježdění na koních v Zadražanech 

- canisterapii 

- ergoterapii (práce s keramickou hlínou, tkaní koberců, plstění, výroba svíček, malování 

na sklo..) 

- arteterapii (kresba, malba, enkaustika) 

- rehabilitační pobyty a jednodenní výlety (viz příloha č. 2) 

- celoživotní vzdělávání pod vedením speciálního pedagoga 

- Praktická škola Euroinstitut – od září roku 2016 
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Celoživotního vzdělávání se v roce 2016 účastnilo 22 uživatelek pod vedením Mgr. Moniky 

Brzkové, která spolupracuje s klíčovými pracovníky (uživatele jsou rozděleni do dvou skupin – 

pokročilí a mírně pokročilí). Učivo je přizpůsobeno možnostem uživatelů, hodně času se věnuje 

opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup a užívání speciálních 

pedagogických metod. Výuka je zaměřena na matematiku, čtení a psaní. 

 

 

Praktická škola Euroinstitut – do tohoto vzdělávání bylo zařazeno 8 uživatelek (dle speciálně 

pedagogického šetření), které docházejí pravidelně na konzultace k paní Mgr. Zdeně 

Rudolfové. Jedná se o dvouletý učební obor praktického zaměření, zakončený výučním listem. 

Uživatelky jsou zde vzdělávány v úklidových pracích, přípravě pokrmů, praní, žehlení a dále 

pak v opakování a rozšiřování obecných znalostí (psaní, čtení atd.) 

 

 

 

Spolupracující organizace 

 

SPMP ČR pobočný spolek Hradec Králové 

- Taneční kurz v Hradci Králové (7 uživatelek) 

- rehabilitační pobyt v Luhačovicích (4 uživatelé) 

- rehabilitační pobyt v Rožnově pod Radhoštěm (5 uživatelek) 

 

České hnutí speciálních olympiád - ČHSO 

- účast na sportovních akcích  - viz příloha č. 1 

 

Český svaz mentálně postižených sportovců ČSMPS 

- účast na sportovních akcích - viz příloha č. 1 

 

 

Sportovní aktivity 

V nabídce denních aktivit našeho Domova je hodně času věnováno i sportovnímu vyžití. 

Sportovní aktivity jsou realizovány pracovníky ve službě, nebo trenéry jednotlivých sportů. 

Sportu se naši uživatelé věnuje již dlouho a velmi úspěšně, jsou registrováni v organizacích 

ČHSO a ČSMPS. Dále se účastní i sportovních akcí, které pořádají zařízení podobného typu a 

kde se setkávají naši uživatelé se svými kamarády a měří si své síly, nebo navazují nová 

přátelství.  

 

 

Dobrovolnická činnost 

Dobrovolnickou činnost v našem zařízení vykonávají 3 dobrovolnice, podílejí se na přípravě 

našich sportovkyň, zajišťují převážně trénování stolního tenisu. Přispívají svojí činností ke 

zkvalitnění života našich uživatelů a jsou našimi uživateli i srdečně vítány.  

 

Do dobrovolnické činnosti se zapojili v tomto roce i někteří naši uživatelé, navázali jsme 

spolupráci s neziskovou organizací „DOBROTETY“ (v zastoupenou paní Bc. Evou 

Kolářovou). 
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Tvoříme pro tuto organizaci šitá miminka – tzv. „usínáčky“ (sponzorsky zajišťujeme si i 

textilní materiál), která se pak předávají ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové maminkám na 

oddělení nedonošených novorozenců. 

 

 

 

Praxe studentů 

V tomto roce v našem zařízení vykonalo praxi celkem 7 studentů z Obchodní akademie - 

Střední škola odborná Hradec Králové a z Vyšší odborné školy Hořice. Praktikanti se zde 

seznámili s problematikou péče o osoby se zdravotním postižením.  Měli možnost porovnat své 

teoretické poznatky s praxí u lidí s postižením. V době konání praxe se zapojovali do denních 

aktivit s uživateli, pomáhali při sebeobslužných činnostech a měli možnost se seznámit i 

s vedením dokumentace uživatelů. 

 

 

Prezentace výrobků našich uživatelů 

Uživatelé za asistence a podpory pracovnic sociální péče tvoří v terapeutických dílnách v rámci 

arteterapie a ergoterapie různé výrobky (z keramiky, vosku, přírodního materiálu, šité, 

malované enkaustickou technikou atd.). Během roku 2016 jsme uskutečnili několik 

tematických prezentací našich výrobků. Všichni byli nadšeni a spokojeni s úspěchem výstav a 

pochvalou od přítomných za svoje kreativní tvoření. 

 

 

 termín 

Velikonoční jarmark v divadle – Nový Bydžov 19. 3. 

Velikonoční výstava – Městská knihovna Nový Bydžov 21. – 24. 3. 

Výstava výrobků – Schůzka rodičů a přátel Domova 28. 5. a 26. 11. 

Vánoční výstava – KÚ v Hradci Králové 23. 11. 

Vánoční výstava – Advent na zámku ve Sloupně 27. 11. 

Vánoční výstava Městská knihovna Nový Bydžov 21. – 27. 11. 

 

 

 

Po celý rok mají možnost všichni uživatelé, vybírat dle svého zájmu a zaměření z pestré 

nabídky různých akcí, kterých se velmi rádi účastní a navazují tam nová kamarádství a 

přátelství (viz příloha č. 2). 

 

 

 

    Vypracovala: Přibylová Jiřina, vedoucí úseku přímé péče 
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Činnost ošetřovatelského úseku za rok 2016 
 

Personál ošetřovatelského úseku Domova sociálních služeb ve Skřivanech zajišťuje zdravotní a 

ošetřovatelskou péči pro 90 uživatelů s mentálním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost 

v důsledku zdravotního postižení. V přímé péči personálu ošetřovatelského úseku je 30 

uživatelů s diagnózou středně těžkého až těžkého mentálního postižení s dalšími přidruženými 

chorobami. 

Během roku bylo hospitalizováno v nemocnici 5 uživatelek buď z důvodů zhoršení celkového 

stavu, nebo z důvodů plánovaného operačního výkonu. Všechny hospitalizace proběhly bez 

komplikací a uživatelky se vrátily v kompenzovaném stavu zpět do Domova. I přes veškerou 

první pomoc umřela na konci února na následky náhlé mozkové příhody naše uživatelka, která 

tento rok měla oslavit 65 let. 

 Vzhledem k věku klientek a zhoršování jejich motoriky došlo během roku k třem drobnějším 

frakturám, které byly ihned řešeny s chirurgickou ambulancí v Novém Bydžově nebo v Jičíně. 

Všechny fraktury se zhojily bez trvalých následků. 

Rychlá záchranná služba byla volána k některým uživatelkám z důvodů zhoršení celkového 

zdravotního stavu. Stav se kompenzoval buď na místě, nebo byla klientka odvezena do spádové 

nemocnice. 

Všem uživatelům Domova byla denně poskytována potřebná zdravotní péče při léčení dalších 

chronických i akutních chorob a drobných úrazů, veškerá potřebná a naordinovaná medikace a 

také doprovody na odborná vyšetření a ošetření.  

U tří uživatelů s diagnózou Diabetes Mellitus je 3x denně aplikován inzulín a pravidelně 

kontrolována hladina glykemie.  

Byly zajištěny pomůcky pro zlepšení ošetřovatelské péče, jako jsou například inkontinenční 

pomůcky, pomůcky k vyprazdňování atd.  

V rámci preventivní péče byly zajišťovány preventivní prohlídky obvodním lékařem MUDr. 

Homolou, zubním lékařem MUDr. Létalem a gynekologem MUDr. Ceé. Dále se úzce 

spolupracuje s psychiatričkou MUDr. Zahradníčkovou z Hradce Králové. Vzhledem k věku 

uživatelek se využívala i prevence mamologická. 

Poskytování sociálních služeb je zajišťováno dle Plánů péče a Individuálních plánů, které jsou 
vytvářeny klíčovými pracovníky ve spolupráci s uživateli na základě jejich schopností, potřeb a 

přání každého uživatele.  

Uživatelé ošetřovatelského úseku se podíleli na chodu domácnosti, který zahrnoval zejména 

udržování pořádku na svých pokojích, pomoc při úklidu vypraného prádla, mytí nádobí a 

zalévání kytek na pokojích. V doprovodu nebo samostatně, pokud to umožňoval jejich 

zdravotní stav, chodívali uživatelé na procházky po areálu DSS. Dle možností uživatelé dále 

využívali rehabilitační péči od pracovnic Domova a masáže od externího maséra.  O vlasy 

uživatelkám pečuje kadeřnice, která dochází dle potřeby. Jednou za 14 dní do Domova dochází 

se svými psy také naše dvě externí spolupracovnice na Canisterapii.  

Uživatelky navštívily na kratší lázeňský pobyt též lázně Bohdaneč, kde mimo jiné využily i 

tamní  solnou jeskyni. Během roku uživatelky vyjely i na několik poznávacích výletů do okolí, 

například do ZOO ve Dvoře Králové a Liberci a navštívily několik hezkých zámků v blízkém 

okolí. Naše dámy se zúčastnily několika plesů a diskoték, pořádaných jak v našem Domově, 

tak i v blízkých okolních sociálních zařízeních. 

 

 

 vypracovala: Dana Vacková 

                                                                                    vedoucí přímé péče ošetřovatelského úseku 
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II. Pracovní aktivity uživatelů: 
 

V rámci pracovní terapie jsou uživatelé našich služeb zapojováni do pracovních aktivit, 

kde získávají a dále si  rozvíjejí  další  speciální vědomosti, dovednosti a návyky.  

 

S celkem  19 uživateli má Domov uzavřené pracovní smlouvy na pomocné práce při 

úklidu, v prádelně, kuchyni a údržbě, kde se uživatelé střídají podle rozpisu služeb.  

Za rok 2016 odpracovali  tito uživatelé celkem 3.884  hodin, za což jim byla vyplacena 

mzda ve výši   208.046,-  Kč. 

 

Pokračovala i naše úspěšná několikaletá spolupráce s firmou JUWITAL a.s. Praha. 

V roce 2016 mělo s touto firmou uzavřenou smlouvu 32 uživatelů na balení vitaminových 

směsí do nápojů. Mzda za tuto činnost byla za rok 2016 celkem 3.295.464,- Kč (t.j. průměrný 

příjem 8.582,-  Kč/uživatele s pracovní smlouvou a měsíc).  

  

V roce 2016 měli dále 2 uživatelé uzavřenou pracovní smlouvu na pomocné práce 

v prádelně v ÚSP Chotělice. 

 Mzda za tuto činnost činila celkem za rok 2016 částku 16.002,- Kč (t.j. průměrný 

příjem 667,-  Kč/uživatele a měsíc).  

 

 

 

Celkem si uživatelé Domova pracovní činností vydělali za rok 2016 částku 

3.519.512,- Kč, což je o 380.817,- Kč více než v roce 2015. 

 

 

 

Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za 

poskytnutou péči v roce 2016, a vylepšit tak ekonomiku provozu našeho zařízení, a 

naopak snížit požadavek na dotaci MPSV či příspěvek zřizovatele. 
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III. Plnění úkolů v personální oblasti: 
 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2016  činil 82 fyzických osob (z toho je 19 uživatelů  DSS),  

a 64 průměrných osob (přepočtených na plně zaměstnané). 

 

 

 

 

Členění podle jednotlivých  kategorií: 

 
                               (prům.evid.počet přepočtených zaměstnanců)                           fyzické osoby k 31.12.2016 

PSP – úsek přímé péče domky, zámek         22,7    pracovníků                            23 

sociální pracovník                                           2,6                                                    3     

THP                                                                 6                                                       6 

Sestry                                                               8,3                                                    8 

PSP – zdravotní úsek                                      11,2                                                 11 

Manuál. pracovníci                                         13,2                                                 31 

 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období: 

 

Přijati:      vrchní sestra 

               4 pracovnice v sociálních službách  

   1 sociální pracovnice 

               1 údržbář 

               1 uklizečka 

               1 švadlena / pradlena  

  

Odešli:       vrchní sestra 

                3 pracovnice v sociálních službách 

                1 všeobecná sestra 

                1 uklizečka 

                1 švadlena / pradlena 

                 

Změna pracovního zařazení: 

               1 x  všeobecná sestra (původní zařazení prac. v soc. službách) 

 

 

Mzdové prostředky 

Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2016  ve výši 16.787  tis. Kč na 64 přepočtených 

pracovníků byl čerpán ve výši 16.787 tis.  Kč na 64,0 přepočtených pracovníků. 
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Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2015  uvádí tabulky č. 2 až 5: 

 

Rozbor mzdových nákladů:    tab. č.: 2 

 

  Rok 2015 Rok 2016 

Index 
16/15 

položka:   % z 
celk. 
platů: 

  % z 
celk. 
platů:   tis.Kč: tis. Kč: 

Platy celkem: 16063   16751   1,04 

z toho:           

tarifní platy 10418 64,86 10750 64,18 1,03 

náhrady platů 2056 12,80 2043 12,20 0,99 

přípl. za ved. 227 1,41 226 1,35 1,00 

zvláštní přípl. 491 3,06 491 2,93 1,00 

osobní přípl. 1193 7,43 1220 7,28 1,02 

další platy           

odměny 675 4,20 955 5,70 1,41 

př.za noční 
práci 277 1,72 294 1,76 1,06 

při za So,Ne, 
sv. 682 4,25 742 4,43 1,09 

přesčasy 44 0,27 30 0,18 0,68 

kontrolní součet: 100,0   100,0   

OON 57   36   0,63 

 

 

Přehled o složení mezd za rok 2016: 
        tab. č.: 3 

  Rok index 
16/15   2015 2016 

Průměrný fyzický stav zaměstnanců 81 81 1,00 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 63,4 63,95 1,01 

Průměrný plat bez OON 21 044 21 827 1,04 

Z toho průměrný tarif.plat  13 691 13 988 1,02 

Průměrná platová třída 5,7 5,7 1,00 

Průměrný platový stupeň 8,5 8,6 1,01 

Průměrný platový stupeň ve tř.1-3 7,6 7,6 1,00 

 
Průměrná platová třída za rok 2016  je 5,7        (v  r. 2015 byla 5,8)   

 

Průměrná mzda za rok 2016 činí: 21.827,-  Kč  (v roce 2015  byla 21.044,- Kč, t. j. nárůst o 

3,72 %). 
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Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách : 

          tab. č.: 4 

  2015 2016 Index 

  Kč celkem Kč/prac. Kč celkem Kč/prac. 16/15 

Odměny 675 200 10 650 954 500 14 925 1,40 

Osobní příplatky 1 192 359 18 807 1 220 087 19 078 1,01 

Příplatky za vedení 227 163 3 583 225 635 3 528 0,98 

Zvláštní příplatky 491 112 7 746 490 763 7 674 0,99 

Příplatky So Ne svátky noc 958 665 15 121 1 036 441 16 207 1,07 

   

 

Další mzdové údaje:  

Ostatní složky mezd: 

    tab. č.: 5 

  Rok index 
16/15   2015 2016 

Pohotovost (Kč) 0 0 0,00 

Celkem vyplaceno za dovolené a ost.náhrady (Kč) 2 002 994 2 043 436 1,02 

% nemocnosti 2 5 2,50 

Náhrady za  prvních 21 dní DPN (Kč) 52 066 55 863 1,07 

Placená přesčasová práce (Kč) 43 846 29 759 0,68 

%-ní podíl mimotar.složek v celk. obj. vypl. 

prostředků 35 36 1,03 

- z toho pouze za odměny a osobní příplatky 12 13 1,08 
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IV. Přehled a plnění úkolů v oblasti  hospodaření  organizace 

 

1. Výnosy 
 

Podrobné členění – viz tabulka č. 6: 

 

Domov sociálních služeb Skřivany       tab: č. 6: 

Výnosy za rok 2016         v tis. Kč   

        

název účtu 
Plán 
2016 

Plnění 
2016 

Skut. 
2015 

% plnění 
plánu 
2016 

Rozdíl 
skut. - 
plán 
2016 

Rozdíl skut. 
16- skut.15 

Index-
16/15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

úhrady od klientů 8825,0 8965,6 8959,0 101,6 140,6 6,6 1,00 

příspěvek na péči 6690,0 6848,5 6555,0 102,4 158,5 293,5 1,04 

úhrada výkonů od ZP 1594,0 1623,7 1449,0 101,9 29,7 174,7 1,12 

úroky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

stravování-přísp FKSP 225,0 221,5 225,0 98,4 -3,5 -3,5 0,98 

čerpání fondů 0,0 10,0 60,0 0,0 10,0 -50,0 0,17 

výnosy z pronájmu 50,0 54,7 49,0 0,0 4,7 5,7 1,12 

pojistné plnění 0,0 39,5 0,0 0,0 39,5 39,5 0,00 

ostatní výnosy 948,0 985,3 991,0 103,9 37,3 -5,7 0,99 

tržby z prodeje majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

provozní dotace od zřiz. 6458,3 6458,3 5885,0 100,0 0,0 573,3 1,10 

provozní dotace z MPSV 9845,0 9845,0 10201,0 100,0 0,0 -356,0 0,97 

Celkem výnosy: 34635,3 35052,1 34374,0 101,2 416,8 678,1 1,02 

 

 

 

a) přehled o jednotlivých příjmech od klientů 

r. 2016:   r. 2015: 

- úhrady za celoroční pobyty + PNP:      15.814.083,- Kč  15.514.256,- Kč 

- z toho: sl. Domov pro OZP:       15.322.705,- Kč  15.039.102,- Kč 

sl. Chráněné bydlení:          491.378,- Kč      475.154,- Kč 

 

Komentář: 

 

Úhrady od uživatelů vč. příspěvku na péči za rok 2016 se pohybují velmi mírně nad 

očekávanou výší ročního příjmu (+ 303 tis. Kč), a jsou na úrovni 101,95 % plánu a na 

úrovni 101,9 %  roku 2015, podařilo se nám realizovat mírné navýšení těchto příjmů. 

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou mírně nad úrovni plánované výše + 29,7 tis. Kč, 

tj. 101,9 %  předpokládaných příjmů, a na úrovni 112 % roku 2015 v  důsledku naší 
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soustavné snahy o maximalizaci a bezchybné vykazování poskytnutých zdravotních 

výkonů.   

 

Dotace na provoz (vyrovnávací platba) a příspěvek na provoz jsou na úrovni 101,35 % 

roku 2015, jejich navýšení krylo nárůst mzdových tarifů na základě nařízení vlády a tím 

i celkových mezd. 

 

Ostatní menší příjmy jsou na předpokládané úrovni.  

 

 

Na sponzorských darech přibyla v r. 2016 částka 45.587,- Kč (součást rezervního 

fondu) - v  roce 2015 to bylo 93.329,- Kč. 

 

 

b) Sponzorské dary  za rok 2016: 

 

tab. č.: 7 

Christeyns s.r.o., Odry finanční dar do FKSP 4 000 Kč 

Dentimed s.r.o.,  Náchod finanční dar do FKSP 5 000 Kč 

MePro Trading s.r.o., Praha finanční dar do FKSP 5 000 Kč 

Tara s.r.o., Heřmanův Městec finanční dar do FKSP 3 000 Kč 

Semileas, a.s. Semily zdravotnický materiál 2 883 Kč 

Dentimed s.r.o., Náchod sladidlo Clio 2 510 Kč 

Perfect Distribution, a.s., Prostějov zdravotnický materiál 3 194 Kč 

Mudr. Zdeněk Hajžman, Náchod finanční dar 7 000 Kč 

Martina Trávníčková, Boharyně finanční dar 13 000 Kč 

CELKEM   45 587 Kč 
 

 

 

 

c) Doplňková činnost: 

- příjmy z doplňkové  činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily roce 

2016 částku 84.982,- Kč, 

- zisk z doplňkové činnosti činil 18.520,04 Kč. 
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2. Náklady (neinvestiční výdaje) 

Podrobné členění – viz tabulka č. 8 

Domov sociálních služeb Skřivany       tab.č. 8: 

Provozní výdaje roku 2016       v tis. Kč:   

    
Provozní 
výdaje           

název účtu 
Plán 
2016 Plnění 2016 

Skut. 
2015 

% 
čerpání 
rozpočtu 
2016 

Rozdíl 
skut. - 
plán 
2016 

Rozdíl 
skut. 16 
- 
skut.15 

Index 
16/15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PHM 100,0 91,0 96,6 91,0 -9,0 -5,6 0,94 

potraviny 2540,0 2503,0 2512,2 98,5 -37,0 -9,2 1,00 

materiál údržba 180,0 144,2 175,2 80,1 -35,8 -31,0 0,82 

čistící prostředky 270,0 289,6 277,6 107,3 19,6 12,0 1,04 

zdravotní potřeby 20,0 11,4 23,6 57,0 -8,6 -12,2 0,48 

hygienické potřeby 62,0 59,7 62,2 96,3 -2,3 -2,5 0,96 

ostatní 35,0 21,0 33,1 60,0 -14,0 -12,1 0,63 

prací prostředky 160,0 127,1 189,6 79,4 -32,9 -62,5 0,67 

nábytek 22,0 0,0 32,9 0,0 -22,0 -32,9 0,00 

kuchyňské potřeby 25,0 24,7 22,6 0,0 -0,3 2,1 1,09 

zařízení údržba 20,0 9,9 9,4 0,0 -10,1 0,5 1,05 

zařízení administr. 70,0 42,0 94,1 60,0 -28,0 -52,1 0,45 

ostatní DHM 63,0 77,7 88,3 123,3 14,7 -10,6 0,88 

DNM programy nové 15,0 0,0 10,4 0,0 -15,0 -10,4 0,00 

oděv 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

prádlo 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,00 

OOP 70,0 76,8 48,7 109,7 6,8 28,1 1,58 

kancel. potřeby 140,0 135,0 152,5 96,4 -5,0 -17,5 0,89 

knihy, CD 5,0 1,3 4,6 26,0 -3,7 -3,3 0,28 

výchovná činnost, vaření 40,0 44,5 36,3 111,3 4,5 8,2 1,23 

předplatné 15,0 10,7 14,6 71,3 -4,3 -3,9 0,73 

materiál z KF-dary 0,0 30,5 21,1 0,0 30,5 9,4 1,45 

Materiál celkem: 3852,0 3700,7 3905,6 96,1 -151,3 -204,9 0,95 

                

vodné 300,0 287,8 268,8 95,9 -12,2 19,0 1,07 

elektrická energie 800,0 747,5 797,9 93,4 -52,5 -50,4 0,94 

plyn 860,0 862,5 840,7 100,3 2,5 21,8 1,03 

Energie celkem: 1960,0 1897,8 1907,4 96,8 -62,2 -9,6 0,99 

                

údržba 760,0 826,8 928,8 108,8 66,8 -102,0 0,89 

cestovné 20,0 27,4 16,6 137,0 7,4 10,8 1,65 

repre fond 6,0 6,0 5,8 100,0 0,0 0,2 1,03 

DNM licence 180,0 219,0 156,0 121,7 39,0 63,0 1,40 

přepravné 2,0 0,7 1,8 35,0 -1,3 -1,1 0,39 

poštovné 11,0 13,2 10,9 120,0 2,2 2,3 1,21 

telefonní poplatky 57,0 52,9 45,7 92,8 -4,1 7,2 1,16 

internet 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,00 

likvidace odpadu 110,0 105,2 104,6 95,6 -4,8 0,6 1,01 

stočné 300,0 287,7 269,7 95,9 -12,3 18,0 1,07 
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školení 70,0 124,7 55,8 178,1 54,7 68,9 2,23 

revizní, požární zprávy 180,0 160,5 178,8 89,2 -19,5 -18,3 0,90 

právní a ekonom.služby 50,0 29,0 46,6 58,0 -21,0 -17,6 0,62 

ostatní služby 150,0 134,6 137,4 89,7 -15,4 -2,8 0,98 

rekreace z KF-dary 0,0 35,4 39,0 0,0 35,4 -3,6 0,91 

Služby celkem: 1896,0 2029,1 1997,5 107,0 133,1 31,6 1,02 

                

mzdy 16752,0 16750,6 16063,0 100,0 -1,4 687,6 1,04 

OON 35,0 36,4 56,8     -20,4 0,64 

                

Mzdové náklady celk: 16787,0 16787,0 16119,8 100,0 0,0 667,2 1,04 

                

soc. a zdr. poj. 5632,0 5649,6 5389,2 100,3 17,6 260,4 1,05 

příspěvek FKSP 251,3 251,2 160,1 100,0 -0,1 91,1 1,57 

              0,00 

Osobní náklady celk: 5883,3 5900,8 5549,3 100,3 17,5 351,5 1,06 

                

zákon.poj.zaměstnavatele 69,5 69,7 66,4 100,3 0,2 3,3 1,05 

poplatky bankovní 40,0 39,1 35,6 97,8 -0,9 3,5 1,10 

projekty 10,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0   

ostatní náklady 105,0 13,5 37,0 12,9 -91,5 -23,5 0,36 

Ostatní náklady celk: 224,5 122,3 139,0 54,5 -102,2 -16,7 0,88 

                

odpisy HIM 4597,0 4614,2 4719,1 100,4 17,2 -104,9 0,98 

                

Celkem náklady 35199,8 35051,9 34337,7 99,6 -147,9 714,2 1,02 

 

 

Náklady: 

Spotřeba materiálu za rok 2016 je mírně pod předpokládaným a plánovaným čerpáním, je na 

96,1 % plánu, a na 95 % skutečnosti roku 2015 (celkový rozdíl je - 205 tis Kč), a to zejména 

v důsledku snahy o maximální úsporu v nákladech, možná až na úkor příštího roku. 

 

Spotřeba energií: 

- celková spotřeba energií je na 96,8 % plánované výše, a na 99 % skutečnosti loňského 

roku, z toho: 

- spotřeba elektřiny je na úrovni 93,4 % plánu, a je účtovaná dle skutečné spotřeby 

- spotřeba zemního plynu je na úrovni 100,3 % plánu (účtováno zálohově s vyúčtováním 

záloh v pololetí dle  skutečná spotřeby za minulé roční období, zde lze s ohledem na 

dosavadní letošní mrazivý průběh zimy očekávat větší doplatek 

- výše vodného a stočného je na úrovni 95,9 % plánu a mírně nad úrovní roku 2015, 

očekáváme mírný doplatek nad plánovanou úroveň při vyúčtování v pololetí 2017 

 

Na spotřebu energií má významný pozitivní vliv jednak fotovoltaická výrobna elektřiny, která 

za rok 2016 vyrobila 15.650 kWh, převážně spotřebované zpět přímo v zařízení. Toto množství 

tvoří 9,2 %  naši celkové spotřeby dodávané externí el. energie, čili úspora finančních nákladů 

činní cca 72. tis Kč ročně. Výrobu ve fotovoltaické elektrárně bohužel ovlivnila havárie řídící 

jednotky během letních měsíců, která byla sice řešena v rámci záruky, nicméně elektrárna byla 

po dobu opravy delší dobu mimo provoz. Dále šetří naše náklady také solární ohřev TÚV, který 

na všech obytných budovách v areálu na ul. Dr. Vojtěcha pomáhá s ohřevem TÚV. 
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Opravy a údržba je na hodnotě 108,8 % plánované částky a na 89 % skutečnosti roku 2015, 

jsou prováděny jen opravdu nezbytné opravy a údržba majetku – blíže viz přehled oprav 

majetku. 

 

Hned po vánočních svátcích nám opakovaně zhavarovaly řídící jednotky ve dvou 

 přesluhujících plynových kotlích (stáří 22 let)  na zámku, a jejich opravy nepříznivě zasáhnou 

do nákladů roku 2017. 

 

Ostatní služby – zde mírný  ovlivnil nákup licenci pro novou verzi programu CYGNUS, 

zajišťující sociální agendu, a ceny za povinná školení zaměstnanců, kdy již nelze, tak jako 

v minulých letech, využít bezplatných školících akcí z dotací EU 

 

Mzdové náklady (včetně náhrad za nemocenskou) jsou na 100 % stanoveného závazného 

ukazatele a plánované výše. 

 

Odpisy investičního majetku jsou jen velmi nepatrně nad předpokládanou úrovní -  100,4 % 

plánu.   

 

Ostatní náklady byly čerpány na 54, 5 % plánu a 88 % skutečnosti roku 2015, snažili jsme se 

opět o maximální šetření a úsporu. 

 

Celkově jsou náklady roku 2016 na úrovni 99,6 % plánu, a 102 % úrovně roku 2015, a to 

stejně jako v minulém roce zejména vlivem nárůstu mzdových tarifů na základě nařízení vlády, 

a tím i celkových mezd, což lze hodnotit pozitivně. 

 

Celkově naše hospodaření za rok 2016 skončilo ziskem ve výši  +179,47 Kč,  
 

když výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ztráta ve výši – 18.340,57 Kč, 

 

a výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je zisk ve výši    + 18.520,04 Kč. 

 

 

 

 

Provozní náklady na klienta v r. 2016: 

Výše provozních nákladů na 1 klienta za rok:  393.092,- Kč   (380.523,- Kč  v r. 2015) 

Výše provozních nákladů na 1 klienta za měsíc:  32.758,- Kč      (31.710,- Kč v r. 2015) 

 

Náklady  doplňkové  činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily roce 2016 

částku 66.462,56 Kč. 

Příjmy z doplňkové  činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily roce 2016 

částku 84.982,60 Kč, 

 zisk z doplňkové činnosti činil 18.520,04 Kč  (efektivita je 27,9 %). 
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3.  Dotace na provoz v r. 2016: 

 

Dotace na provoz (DOZP a CHB)ze SR:     9.845 tis. Kč   

    (10.201 tis. Kč  v r. 2015) 

Příspěvek na provoz od zřizovatele:     6.458,3 tis.  Kč   

          (5.885 tis.  Kč  v r. 2015) 

 

 

 

V.  Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

  
Přehled investičních nákladů v roce 2016 

 

            

server FUJITSU       47.093,- Kč 

stavební úpravy na pavilonu E (zřízení infekčního pokoje)  93.194,- Kč 

Celkem:     140.287,- Kč 

 

Přehled vybraných větších oprav majetku v roce 2016 

 

15.1. Servis úpravny vody (studna zámek)                                    6 655,-- 

26.1. Oprava pračky W 3105H                                                       6 748,-- 

24.2. Servis plynové kotelny                                                           8 216,--  

2.3.   Sadové a parkové úpravy (nový areál)                                 20 730,--    

30.3. Servis a údržba plyn. kotlů                                                   16 691,-- 

21.4. Čištění a kontrola spalinových cest                                        9 600,--   

30.4. Oprava kamer. systému                                                        18 400,-- 

26.5. Oprava pergoly a zastřešení na domku C                             74 249,-- 

31.5. Biologické čištění odpadních řádů                                         6 900,--       

15.6. Oprava EPS po zásahu blesku                                              25 840,-- 

15.6. Oprava EZS po  zásahu blesku                                               8 188,-- 

21.6. Oprava a údržba výtahu                                                        10 473,--   

24.6. Garanční prohlídka VW 5H3 3532                                         9 022,--     

12.8. Výměna plynového kotle (CHB)                                          89 815,-- 

31.8. Oprava jímky výměníku                                                          7 176,-- 

15.9. Oprava beton. pilířků pod venkov. osvětlením                      20 904,--  

26.9. Výměna plyn. kotle (bývalá prádelna)                                   18 561,--  

30.9. Oprava el. žehlícího stroje v prádelně                                     6 340,--  

30.9. Oprava EPS po bouřce                                                           18 141,-- 

30.9. Technický servis počítačů                                                      14 306,--  

16.11. Oprava trav. traktoru Mountfield                                           4 258,-- 

16.12. Oprava konvektomatu Fagor                                                10 232,-- 

16.12. Oprava konvektomatu Retigo                                               30 903,-- 

9.12. Oprava automat. vjezdových vrat nový areál                         12 330,-- 
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1. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV 

 

Přehled počátečních stavů, tvorby a čerpání, konečných zůstatků fondů (v tis. Kč): 

 

            tab. č.: 9 

Fond: FO FKSP IF RF 

          

Stav k 1.1.2016 317,6 208,1 991,1 599,4 

Příděl po FV 2015 29,4 0,0 0,0 7,3 

Celkem 347,0 208,1 991,1 606,7 

Tvorba celkem 0 268,3 3 721,7 22 

z toho - povinná 0 251,3 0 0 

            - dotace 0 0 0,0 0 

            - z odpisů 0 0 3 721,7 0 

            - ostatní 0 17,0   22,0 

Čerpání celkem 0,0 237,4 3 562,3 10,0 

Stav k 31.12.2016 347,0 239,0 1 150,5 618,7 

Návrh na rozd.HV 

2016 

0,1 0,0 0,0 0,0 

Stav po FV 347,1 239,0 1 150,5 618,7 

 

 

 

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2016: 

běžný účet: 4.498.526,67 Kč 

účet FKSP: 220.450,26 Kč 

depozitní účet: 531.795,- Kč 

Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu. 

 

 

Stav pokladen k 31. 12. 2016: 

- běžný účet:   15.815,- Kč 

- depozitní pokladna:   17.937,- Kč 

- FKSP – nemá pokladnu   
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2. Pohledávky a závazky 
 

DSS Skřivany nemá k 31. 12. 2016 žádné pohledávky ani závazky 

 

 

 

3. Stravování: 
 

Stravovací jednotka byla pro rok 2016 stanovena ve výši 80,-  Kč. 

Normované náklady dle skutečného stavu strávníků: 

 2.279.654,- Kč  (v roce 2015: 2.288.092,- Kč)  

Skutečná spotřeba potravin: 

 2.279.604,93 Kč  (v roce 2015: 2.287.885,40 Kč) 

 

 rozdíl: nedočerpáno 49,07 Kč, čerpání na  99,99 %  

 

Cizím zaměstnancům (pracovní návštěvy, pracovníci kontrol a pod.) byl oběd prodáván za 

cenu surovin, zvýšenou o 100 %, tedy 56,- Kč. 

Průměrné náklady (cena surovin) na 1 oběd v roce 2016 činily:  31,38 Kč. 
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VI. Autoprovoz 

Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2016: 

           tab. č. 10: 

  Škoda   Škoda  Volkswagen Volkswagen 
Magma 
Alficar 

  OCTAVIA I OCTAVIA III Transit  T5 Transit  T6     

měsíc: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: 

leden 186 14,1 717 61,1 1065 77 417 47,08 208 36,99 

únor 375 30,46 328 15 605 54,46 61 10 307 50 

březen 297 22 649 50,83 819 74,2 826 65,83 259 41,55 

duben 240 20 436 34 867 71 414 30,, 385 61,95 

květen 492 40,79 1186 92,68 945 62 1142 83,8 263 45,01 

červen 655 52,97 807 62 951 86,02 565 42,91 195 33 

červenec 203 16 577 45 106 10 395 29 181 29,96 

srpen 441 34,28 559 43,66 220 20 139 11,13 246 39,27 

září 377 28,96 1107 88,38 805 61 755 65,98 200 35,05 

říjen 612 49,89 917 71,11 913 82,72 389 29 176 31,36 

listopad 971 72,73 736 61,64 887 80,46 572 41,7 210 34 

prosinec 385 32 1216 94,51 684 66,63 679 62,13 156 34,52 

součet: 5234 414,18 9235 719,91 8867 745,5 6354 488,6 2786 472,7 

Průměrná 
spotřeba:   7,91   7,80   8,41   7,69   16,97 

Normovaná 
spotřeba:   7,5   7,8   9   7,3   16 

Plnění normy v %: 105,51   99,94   93,42   105,33   106,03 

 

 

V roce 2016 byl využíván stávající vozový park, který je takto postačující. Pro příští rok 

plánujeme obnovu jednoho osobního vozu – náhrada 15 let staré Octavie.  

 

 

VII. Kontrolní činnost 

Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti, na případné 

zjištěné nedostatky byly příslušní pracovníci upozorněni a vyzváni k odstranění závad.  

 

Externí kontroly: 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí  ve dnech 6. 4. 2016, 

kontrola zaměřená na majetek 

 Kontrolní zjištění: Kontrolou byly zjištěny pouze drobné administrativní 

nedostatky (uloženo doplnění  směrnice o inventarizaci o přesný počátek a konec 

inventarizace, dbát na přesný soulad objednávky a následné faktury, doplnění výrobních 
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čísel elektroniky do inventurních seznamů, dbát na správný sled datumú u zápisů o 

vyřazení majetku) – operativně následně opraveno 

 

Krajská hygienická stanice Hradec Králové, ve dnech 17. 5. 2016 – oba areály 

 Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

VIII. Inventarizace majetku a závazků 

 Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2016, nebyly zjištěny inventurní 

rozdíly. 
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IX. Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) za období roku 2016 

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 2016 nebyla u DSS Skřivany podána žádná žádost. 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 

Sb.: 

V roce 2016 nebylo u DSS Skřivany podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti. 

3. 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 - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb.: 

V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí DSS Skřivany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

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

V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

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

6.  V roce 2016 nebyla u DSS Skřivany podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 

106/1999 Sb. 

7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 106/1999 Sb.: 

Vzhledem k výše uvedenému nejsou uváděny žádné další informace vztahující se 

k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 
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X. Závěr 

 

V roce 2016 se podařilo dosáhnout celkového kladného hospodářského výsledku ve výši 

+179,47 Kč při zajištění všech podstatných úkolů organizace a dodržení všech stanovených 

závazných ekonomických ukazatelů. 

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je ztráta ve výši – 18.340,57 Kč, a výsledek 

hospodaření v doplňkové činnosti je zisk ve výši    + 18.520,04 Kč 

 

Během roku byl  důsledně sledován a operativně upravován rozpočet a čerpání nákladů 

s ohledem nutnost  dodržení jeho vyrovnanosti. S přihlédnutím ke změnám v příjmové straně 

rozpočtu  byl upravován i plán údržby a obnovy majetku a vybavení zařízení tak,  aby bylo 

možno poskytovat naše služby kvalitně a zároveň i ekonomicky. 

 

 

 

Ve Skřivanech dne 31. 1. 2017 

                                                                     Zpracoval:         Ing. Slavomil Štefán 

                                                                                     ředitel DSS Skřivany 

 



Domov sociálních služeb Skřivany 

Výroční zpráva za rok 2016 

 

23 

 

 

Příloha č. 1 

 

 

Umístění a účast na sportovních akcích v roce 2016 

 

 
název akce disciplína 

kategorie 

jméno umístění 

Zimní hry SO, Horní Malá Úpa 

 

10. – 15. 1. 2016 

 

  

lyžování - běh 

 na 1 km – A 

 

 na 1 km – B 

 

lyžování – běh 

 na 500 m A 

 

 

na 500 m B 

Pavlištová Alena 

Smetáková Jana 

Telváková Květa 

Šmerdová Jana 

Karičková Eva 

 

Pavlištová Alena 

Telváková Květa 

Smetáková Jana 

Karičková Eva 

Šmerdová Jana 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

 

1. 
štafeta 

4 x 700 m 

 

Telváková Květoslava 

Smetáková Jana 

Šmerdová Jana 

Pavlištová Alena 

XIX. MČR v klasickém lyžování 

ČSMPS Horní Malá Úpa 

21. – 22. 3. 2016 

volný styl 3 km 

 

 

klasický styl 3 km 

Smetáková Jana 

Telváková Květa 

Nitková Marie 

Smetáková Jana 

Pavlištová Alena 

Telváková Květa 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Regionální závody v plavání 

Chrudim – 30. 3. 2016 

50 m prsa 

50 m znak 

50 m vz 

Telváková Květa 

Telváková Květa 

Smetáková Jana 

 

3. 

3. 

1. 

 

Jarní turnaj ve stolním tenise 

Nový Bydžov 

6. 4. 2016 

ženy nad 30 let A 

 

ženy nad 30 let B 

Smetáková Jana 

Feketová Helena 

Mravíková Hana 

Feketová Markéta 

1. 

       2. 

2. 

3. 

  

XXV. ročník MČR v plavání 

22. – 23. 4. 2016 Liberec 

50 m znak A Telváková Květa 

 

1. 

 

3. 

               

7. 

        

6. 

50 m prsa A Telváková Květa 

50 m prsa B Karičková Eva 

50 m prsa B Smetáková Jana 
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Sportovní hry poskytovatelů soc. 

služeb v Třemošnici 

31. 5. – 3. 6. 2016 

skok z místa, běh 

na 50m, vrh koulí, 

stolní tenis a další 

Feketová Markéta 

Tobiášková Markéta 

Mravíková Hana 

Reslerová Věra 

Červená Eva 

Bartáková Miluše 

4. 

umístění 

družstva 

MČR v cyklistice v Račicích 

15. 6. 2016 - ČSMPS 

5 km časovka 

ženy a juniorky B 

Smetáková Jana 

Telváková Květa 

2. 

3. 

Turnaj v přehazované – Kvasiny  

2. 9. 2016 

smíšené družstvo, 

přehazovaná 

Telváková Květoslava 

Šmerdová Jana 

Nitková Marie 

Pavlištová Alena 

Feketová Helena 

Smetáková Jana 

2. 

XVII. ročník regionálního 

přeboru Východních Čech ve 

stolním tenisu  

19. 10. 2016 

stolní tenis Telváková Květa - A 

Feketová Helena - B 

Smetáková Jana - B 

Feketová Markéta – B 

Šmerdová Jana 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

MR ve stolním tenisu v Hradci 

Králové 2. – 3. 11. 2016 ČSMPS 

stolní tenis 

 

 

čtyřhra 

Telvláková Květa – A 

Smetáková Jana – B 

Feketová Helena – B 

Telváková Květa + 

Horváthová M. 

2. 

1. 

4. 

1. 

 

XXIII. ročník turnaje ve stolním 

tenise – 18. – 20. 11. 2016  

Dvůr Králové - ČHSO 

 

dvouhra ženy B 

 

Feketová Markéta 

Reslerová Věra 

Šmerdová Jana 

1. 

3. 

4. 

   

INAS ME ve stolním tenisu – 

Rusko - Kaliningrad 

dvouhra žen Telváková Květa 2. 
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Příloha č. 2 

 Přehled akcí na rok 2016 

 

termín název akce 
10. – 15. 1.  Zimní hry SO – Horní Malá Úpa 

7. 2. – 6. 3. Taneční kurz – ADAL Hradec Králové 

11. 2. Valentýnská zábava  DSS Skřivany 

3. 3. 19. společenský ples – Domov Dědina Opočno 

10. 3. Taneční kurz –  závěrečný věneček ADAL Hradec Králové 

15. 3.  VIII. společenský ples – SPMP Dvůr Králové 

19. 3. „Příjezd Krakonoše“ – pořádá DDM Nový Bydžov 

19. 3. Velikonoční jarmark v divadle – Jiráskovo divadlo Nový Bydžov 

21. – 22. 3.  MČR v běžeckém lyžování ČSMPS 

              21. – 24. 3. Velikonoční výstava  v Městské  knihovně v Novém Bydžově 

21. 3.  Povídání o Velikonocích – posezení s páterem Benkem 

30. 3.  Regionální plavání Chrudim 

6. 4. XXVIII. Jarní turnaj ve stolním  tenisu v Novém Bydžově 

22. – 23. 4. MR v plavání Liberec 

23. – 30. 4. Rehabilitační pobyt - Luhačovice (SPMP HK) 

3. 5. Májová zábava – ÚSP Chotělice 

10. 5. Turistický výlet – společně s ÚSP Chotělice – Jizerské hory (Bedřichov) 

12. 5.  Výlet do Jičína 

11. – 15. 5. Rehabilitační pobyt Lázně Bohdaneč 

17. 5. Hry bez hranic v Nové Pace 

21. 5. Turistický pochod „Krajem Eduarda Štorcha“ v Ostroměři 

25. 5. Výlet do Poděbrad  

28. 5. Výstava výrobků – Dětský den v DDM Nový Bydžov 

31. 5. – 3. 6. Sportovní hry v Třemošnici 

1. 6. Disko s Pavlem Cejnarem - Domov pod Kuňkou - Ráby 

4. 6.  Den obce Lodín – charitativní akce „Dobromiminka“ FN HK 

10. – 12. 6.  XXI. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované Dřevěnice 

14. – 15. 6.  Mistrovství ČR v cyklistice Račice 

17. 6. Výlet do Jičína + solná jeskyně 

21. 6. ZOO Liberec 

24. 6. 8. ročník Festival  sociálních služeb Hradec Králové 

29. 6. Praktická škola Jaroměř  

25. 6. – 2. 7. Rehabilitační pobyt – Rožnov pod Radhoštěm (SPMP HK) 

             16. – 29. 7. Letní tábor  - Staré Město pod Sněžníkem – SPMP ČR Dvůr Králové 

2. – 7. 8.  Soustředění hráčů  stolního  tenisu - ČSMPS   

30. 8.  Setkání s uživateli ÚSP Chotělice  

2. 9. 20. ročník Turnaje v přehazované - Kvasiny 

7. 9. FAJNPARK Chlumec nad Cidlinou 

9. 9. Jičín – město pohádek 

12. 9. Výlet do Poděbrad 
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20. 9. Hraní bez hranic – Život bez bariér Nová Paka 

14. – 16. 9. Přechod Krkonoš 

27. 9. Rytmus – Domov na Stř. Vrchu Rokytnice v Orlických horách 

4. 10. Diskohrátky s kamarády Jičín 

7. – 9. 10. Soustředění reprezentace stolní tenisu v Hradci Králové 

11. 10. Povídání o podzimu s paní Blankou Saidlovou – Městská knihovna NB 

24. – 31. 10. Mistrovství Evropy ve stolním turnaji – Rusko-Kaliningrad 

19. 10. XVII. ročník  Regionálního  přeboru  VČ  ve stolním tenisu 

26. 10. Halloweenská zábava v našem Domově 

31. 10. – 4. 11. Rehabilitační lázeňský pobyt Lázně Bohdaneč 

2. – 3. 11. MR ve stolním tenisu v Hradci Králové - ČSMPS 

14. 11. XIV. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením Kutná Hora 

20. 11. Mikulášské setkání v HK (OV SPMP) 

18. – 20. 11.  XXIV. Mistrovství České republiky ve stolním  tenisu  Dvůr Králové ČHSO 

21. – 25. 11. Vánoční výstava v Městské knihovně v NB 

23. 11. Vánoční výstava v HK (Krajský úřad) 

1. 12.  Vánoční adventní koncert – Dobrotety dětem – Hradec Králové 

 2. 12. Advent na zámku v Nechanicích 

6. 12. Advent na zámku v Nechanicích 

5. -  9. 12. Rehabilitační zimní pobyt v Harrachově – penzion Bílá Voda 

14. 12. Vánoční setkání nad knihami (Blanka Saidlová) Městská knihovna NB 

14. 12. Vánoční maškarní rej s Animal Therapy - canisterapie 

  
 

 


