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1. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

1.1. Poskytované služby,  kapacita zařízení, využití: 

DSS Skřivany měl v r. 2020 registrované dvě služby – Domov pro osoby se zdravotním 

postižením  (kapacita 74 osob) a Chráněné bydlení (kapacita 4 osoby).  

Závazný ukazatel - celková kapacita 78 míst celoročního pobytu (74 DOZP + 4 CHB). 

Průměrný počet uživatelů v roce 2020 byl 73,60 osob (tj. 99,46 %) – služba DOZP, a  4 

osoby (100 %) služba CHB. 

Počet uživatelů, umístěných v DSS Skřivany  k 31. 12. 2020 činil 76 osob,  v členění 72 

uživatelů ve službě DOZP, z toho tři muži, 4 uživatelky ve službě CHB.  Průměrný věk 

uživatelů ve službě DOZP je 49,5 roků, ve službě CHB je to 65,7 roků. 

 

Ubytování: 

1 lůžkové pokoje  18 pokojů           18 uživatelů 

2 lůžkové pokoje                30 pokojů                  60 uživatelů 

  vícelůžkové pokoje  0    

                   ……………………………………………………………………                                                                          

                    Celkem                                                                    78 uživatelů 

 

 

1.2. Činnosti na úseku přímé péče - domky a CHB za rok 2020 

 

Poskytování služby 

Na úseku přímé péče Domova sociálních služeb Skřivany byla v roce 2020 poskytována služba 

42 uživatelům v DOZP a čtyřem uživatelkám v Chráněném bydlení. Poskytování služby je 

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, řeší jejich 

nepříznivou sociální situaci. 

Přímou péči poskytuje v současnosti 17 pracovnic sociálních služeb. 

 

Domky: 36 uživatelů  

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 sociálních služeb také pečují o venkovní prostory (údržba trávníků, květinových 

záhonů), pěstují zeleninu ve skleníku a bylinky na zahrádce, které se potom využívají při 

přípravě stravy v kuchyni Domova a ve svých domácnostech. 

Veškeré každodenní a pracovní činnosti musely vzhledem k nařízeným opatřením probíhat 

odděleně. Uživatelé domků využívali centrum denních aktivit, které se nachází na pavilonu D. 

S podporou pracovnic ve službě se zapojovali do terapeutických aktivit a zároveň do 

pracovních aktivit v chráněných dílnách (na základě pracovních smluv kompletují vitaminové 
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nápoje pro externí firmu Juwital). Pro své tvoření měli uživatelé k dispozici keramickou dílnu, 

svíčkařskou dílnu a pro posilování a upevňování fyzické kondice plně vybavenou tělocvičnu 

s posilovnou. Někteří uživatelé denně docházeli na službu do recepce do hlavní budovy, také na 

pomocné práce do kuchyně a do prádelny Domova. 

   

Na ošetřovatelském úseku máme ubytovaných 7 uživatelek (po uzavření areálu zámku). Tyto 

uživatelky nemohly vzhledem k nařízeným opatřením přecházet na pavilon D, a tak se 

zapojovaly do všech nabízených (plánovaných) aktivit s ostatními uživatelkami na 

ošetřovatelském úseku.  

 

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 pavilonu D. Všechny čtyři uživatelky jsou zaměstnány v prádelně Domova a 

dvě z nich 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 Bydžova. Pokud to situace dovolí, účastní se kulturních i 

sportovních akcí pořádaných Domovem. 

 

Ve spojitosti s epidemiologickou situací Covid – 19 byli ze strany MPSV ČR pracovníci 

sociálních pobytových služeb dvakrát během roku 2020 zproštěni povinnosti poskytovat služby 

uživatelům na základě stanovených Individuálních plánů a zároveň zproštěni podrobného 

vedení této dokumentace. K tomuto zproštění bylo přihlédnuto i během provádění Kontrolní 

činnosti, kterou provádí vedoucí jednotlivých úseků. 

Jelikož jsme museli v našem zařízení dodržovat nařízená opatření, mezi která patřil zákaz 

shromažďování všech pracovnic úseku a potkávání uživatelů mezi jednotlivými domečky 

(předcházení šíření nákazy Covid – 19), nemohlo docházet k fyzické přítomnosti pracovníků 

přímé péče na pravidelných poradách úseku. Zápis z porady byl vždy vyhotoven vedoucí 

úseku, která zajistila předání zápisů na jednotlivé domky. Zde se pracovnice se zápisem 

z porady dodatečně seznámily, což doložily svým podpisem na prezenční listině.  Organizační 

záležitosti se především řešily na poradách vedení Domova a na poradách Krizového štábu. 

Informace byly následně předány prostřednictvím zápisu z těchto porad, e-mailů či telefonátů 

mezi vedoucími jednotlivých úseků a pracovnicemi.  

Pracovnice konaly službu výhradně v respirátorech, na každém domečku a domácnosti 

Chráněného bydlení docházelo k pravidelnému dezinfikování klik a povrchů. Uživatelé při 

výkonu pracovní činnosti nosili ochranu úst a prováděli dezinfikování rukou. Každý měsíc na 

pravidelných schůzkách s uživateli, docházelo k informování uživatelů, aby dbali na zvýšenou 

hygienu, ochranu úst a používání dezinfekce. Každý den dochází k měření tělesných teplot jak 

u pracovnic, tak u uživatelů našeho Domova.    

 

Sociálně – aktivizační a vzdělávací činnosti 

Uživatelé mají za klasického provozu na výběr z těchto činností: 

- rehabilitační plavání v Poděbradech  

- kondiční plavání v krytém bazénu v Hradci Králové 

- plavání v menším krytém bazénu v areálu Domova 
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- hřiště s umělým povrchem pro míčové hry v areálu Domova 

- využívání sauny a vířivé vany v Domově 

- hipoterapii (rekreační ježdění na koních v Zadražanech) 

- canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka) 

- 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 dvouletá – Euroinstitut 

 

Ze společenských akcí jsme se zúčastnili Hasičského bálu ve Skřivanech a Tanečního kurzu 

v Hradci Králové. Pokud to situace dovolila, probíhala v našem zařízení uživatelkami oblíbená 

canisterapie a také jsme se věnovali rehabilitačnímu plavání v Poděbradech či v bazénu našeho 

areálu. Vyrazilo se na cyklovýlet do Nového Bydžova, na zámek Žleby, či do nedalekých měst 

Hořic, Chlumce nad Cidlinou a Jičína. Po rozvolnění nařízených opatření vyjely uživatelky na 

turistický pobyt do Horní Malé Úpy na penzion Věra.  

 

Celoživotního vzdělávání se v roce 2020 účastnilo 22 uživatelek pod vedením Mgr. Moniky 

Brzkové, která spolupracuje s klíčovými pracovníky a předává informace o průběhu vzdělávání 

a nutnosti opakování, nebo vypracování drobných domácích úkolů. Učivo je přizpůsobeno 

možnostem uživatelů, hodně času se věnuje stále opakování a upevňování poznatků. 

Samozřejmostí je individuální přístup a užívání speciálních pedagogických metod. Výuka je 

zaměřena na matematiku, čtení, psaní a všeobecný přehled. 

 

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.) Součástí vzdělávání je 

praxe, která v letošní roce nemohla probíhat (za asistence pověřeného pracovníka provádějí 

úklidové práce - 1x za 14 dní). V příštím roce 2021 by měly uživatelky absolvovat závěrečné 

zkoušky. 

 

Nařízená opatření se také dotkla vzdělávání našich uživatelů. Různá cvičení a úlohy byly 

předávány uživatelům na jednotlivé domky a na Chráněné bydlení. Úkoly uživatelé 

vypracovávali za asistence svých klíčových pracovnic. Účast na teoretických i praktických 

hodinách a přítomnost pedagogických pracovníků po celý rok našim uživatelům velmi chyběla.  

 

Spolupracující organizace: 

 

SPMP ČR pobočný spolek Hradec Králové 

- Taneční kurz v Hradci Králové (7 uživatelek) 

- rehabilitační pobyt v Luhačovicích (4 uživatelé) 

- rehabilitační pobyt v Jeseníkách - Ramzová (2 uživatelky) 

V roce 2020 se stihl pouze uskutečnit Taneční kurz v Hradci Králové. 
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České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) 

- účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1) 

 

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) 

- účast našich uživatelů na sportovních akcích od ČSMPS nebyla z důvodu 

epidemiologické situace možná 

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 věnují 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 nové 

přátelské vazby.  

 

Vzhledem k nařízeným opatřením ve spojitosti s epidemiologickou situací s Covid – 19 a 

vyhlášenému nouzovému stavu nemohl být průběh roku a účast našich uživatelů na sportovních 

akcích takový, jak bychom si přáli. Uživatelky stihly bohužel jedinou sportovní účast a 

reprezentaci našeho zařízení, a to na Zimních hrách od ČHSO v Horní Malé Úpě. Umístění 

našich sportovkyň viz Příloha č.1.  

 

Dobrovolnická činnost 

Dobrovolnickou činnost v našem zařízení vykonávají 3 trenérky (seniorky), podílejí se na 

přípravě našich sportovkyň, za normálního provozu zajišťují pravidelné trénování stolního 

tenisu. Přispívají svojí činností ke zkvalitnění života našich uživatelů a jsou našimi uživateli i 

srdečně vítány. Vzhledem k epidemiologické situaci byla dobrovolnická činnost trenérek 

v tomto roce omezena.  

Nezisková organizace „DOBROTETY“ (v zastoupení paní Bc. Evou Kolářovou), do jejíž 

dobrovolnické činnosti jsme byli zapojeni, v roce 2020 ukončila své působení. 

 

Praxe studentů 

Vzhledem k nařízeným opatřením ve spojitosti s epidemiologickou situací s Covid – 19 

nemohla v roce 2020 v našem Domově probíhat praxe studentů.  

 

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.). Ve spojitosti se situací Covid – 19 a nařízených 

opatření, se bohužel nemohla během roku 2020 uskutečnit žádná tematická prezentace našich 

výrobků.  

 

Pokud je průběh roku v klasické režimu, účastníme se těchto prodejních výstav a jarmarků: 

 

 

Velikonoční jarmark – KÚ v Hradci Králové 

Jarní jarmark v divadle v Novém Bydžově 

Velikonoční výstava v MK v Novém Bydžově 

Výstava výrobků – Schůzka rodičů a přátel Domova 

Vánoční výstava Městská knihovna Nový Bydžov 
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Za klasického průběhu roku mají všichni uživatelé možnost vybírat dle svého zájmu, 

schopností a zaměření z pestré nabídky různých akcí, kterých se velmi rádi účastní, relaxují, 

cestují za poznáním nebo sportem a navazují tam nová kamarádství a přátelství. V letošním 

roce jsme byli bohužel nuceni vzhledem k nařízeným opatřením absolvovat pouhý zlomek akcí, 

než na co jsme za běžného režimu zvyklí, což naše uživatele velmi mrzelo a zasáhlo.  (viz 

příloha č. 2).  

 

1.3. Zpráva o činnosti ošetřovatelského úseku v roce 2020 
 

Personál ošetřovatelského úseku Domova sociálních služeb ve Skřivanech zajišťuje zdravotní a 

ošetřovatelskou péči aktuálně pro 76 uživatelů s mentálním postižením, kteří mají sníženou 

soběstačnost v důsledku zdravotního postižení. V přímé péči personálu ošetřovatelského úseku 

je 28 uživatelů s diagnózou středně těžkého až těžkého mentálního postižení a s dalšími 

přidruženými chorobami jako je například epilepsie, diabetes mellitus, schizofrenie nebo 

s poruchou mobility. 

Během roku se uskutečnilo 12 hospitalizací z důvodů akutního zhoršení zdravotního nebo 

psychického stavu. Současně proběhlo několik neplánovaných hospitalizací z důvodu 

operačních výkonů. Během roku bylo nutno přivolat rychlou záchrannou službu z důvodu 

náhlého zhoršení zdravotního stavu k 10 uživatelům. Na ošetřovatelském úseku nám po 

dlouhodobé nemoci zemřely dvě uživatelky. Vzhledem k opatřením v době nouzového stavu 

byly odloženy termíny některých preventivních prohlídek pro rok 2020 u obvodního lékaře 

MUDr. Homoly a některých dalších odborných lékařů.  

Z důvodu narůstajícího věku uživatelů a zhoršujícího se zdravotního stavu dochází k navýšení 

nutné míry ošetřovatelské péče u uživatelů tohoto úseku. V minulém roce se nám podařilo 

nakoupit potřebné pomůcky pro větší pohodlí uživatelů i snadnější práci ošetřujícího personálu. 

Jedná se například o nové polohovací postele, antidekubitní matrace, pomůcky k polohování 

imobilních uživatelů, rolovací deska pro přesun těchto uživatelů, převazový vozík, 

inkontinenční podložky, evakuační podložky pro transport imobilních uživatelů. V roce 2020 

Domov vybavil všechny domácnosti a společné prostory nouzovou požární signalizací 

s centrálním pultem na pracoviště zdravotních sester a dalšího ošetřovatelského personálu.  

Poskytování služby je zajišťováno dle plánů péče a individuálních plánů, které jsou vytvořeny 

klíčovými pracovníky ve spolupráci s uživateli na základě jejich schopností, potřeb a přání. 

V případě uživatelů tohoto úseku jsou cíle zaměřeny především na rozvoj a udržení schopností 

v oblasti péče o vlastní osobu a samostatnosti při sebeobslužných úkonech.  

S ohledem na epidemiologickou situaci, opakovaně vyhlašovanému nouzovému stavu  

a z důvodu nutnosti dodržovat mnohá nařízení a mimořádná opatření, bylo nutné i v našem 

zařízení se těmto okolnostem přizpůsobit a přijmout mnohá často nepopulární a omezující 

opatření. Uživatelé museli oželet mnohé volnočasové aktivity, došlo k omezení výletů, návštěv 

kulturních akcí, zrušení konání canisterapie a podobných činností. Bylo třeba respektovat 

doporučení omezit návštěvy uživatelů v rodinách, a naopak omezit návštěvy rodinných 

příslušníků zde v zařízení. Vzhledem k dobré spolupráci s opatrovníky a dalšími rodinnými 

příslušníky se tuto situaci dařilo zvládat, osobní kontakty byly nahrazeny rozhovory přes 

telefon, případně videohovory na tabletu apod.  
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Z pohledu celkového zdravotního stavu uživatelů DSS Skřivany lze rok 2020 hodnotit jako 

období s nízkým výskytem onemocnění či úrazů, zařízení se vyhnula chřipková epidemie i 

nákaza COVID-19.  

 

 

2. Pracovní aktivity uživatelů: 
 

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

získávají a dále si  rozvíjejí  další  vědomosti, dovednosti a návyky související s pracovní 

činností.  

 

S celkem  11 uživateli měl během roku 2020 Domov uzavřené pracovní smlouvy na pomocné 

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

Za rok 2020 odpracovali  tito uživatelé celkem 1.949  hodin, za což jim byla vyplacena mzda 

ve výši   175.315,- Kč. 

 

 

Pokračovala i naše úspěšná několikaletá spolupráce s firmou JUWITAL a.s. Praha. V roce 2020 

mělo s touto firmou uzavřenou smlouvu 40 uživatelů na balení vitaminových směsí do nápojů. 

Mzda za tuto činnost byla za rok 2020 celkem 3.051.944,- Kč (t.j. průměrný příjem 6.358,-  

Kč/uživatele s pracovní smlouvou a měsíc). Pracovní úvazky byly během roku operativně 

upravovány dle požadavků firmy Juwital. 

  

 

Celkem si uživatelé Domova svojí pracovní činností vydělali za rok 2020 částku  

3. 227.259,- Kč. 

 

 

Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za 

poskytnutou péči v roce 2020 a vylepšit tak ekonomiku provozu našeho zařízení 

a naopak snížit požadavek na dotaci MPSV či příspěvek zřizovatele. 
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3. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

3.1. Počet zaměstnanců 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020  činil 70 fyzických osob (z toho je 11 uživatelů  

DSS) a 59,9 průměrných osob (přepočtených na plně zaměstnané). 
 

 

Členění podle jednotlivých  kategorií: 

tab. č. 1: 

Pracovní kategorie prům. evid. počet 

přepočtených zaměstnanců 

fyzické osoby  

k 31.12.2020 

PSS – úsek přímé péče domky                        17,3 17 

sociální pracovník                                            3,0 3 

THP   6,0 6 

Sestry    8,0 8 

PSS – zdravotní úsek                                       14,0 14 

Manuál. pracovníci                                          11,6 22 

 

                               

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období: 

 

Přijati:      2 pracovnice v sociálních službách 

                 1 uklízečka 

  

Odešli:     1 pracovnice v sociálních službách 

                 1 vedoucí přímé péče – starobní důchod 

 

 

3.2. Mzdové prostředky 
 

Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2020  ve výši 25 471  tis. Kč na 60 přepočtených 

pracovníků byl čerpán ve výši 25 471 tis.  Kč na 59,9  přepočtených pracovníků.  

 

 

K  nárůstu ve srovnání s rokem 2019 došlo u následujících složek mezd : 

 

Průměrný plat      + 11 % 

Průměrný platový tarif    + 8 % 

Zvláštní příplatky     + 113 % 

Příplatky za SO, NE, svátek    + 21 % 

  

 

Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2019  uvádí tabulky č. 2 až 5. 
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Rozbor mzdových nákladů:     

                        tab. č.: 2 

 

  Rok 2019 Rok 2020  
Položka: tis. Kč: % z celk. platů: tis. Kč: % z celk. platů: Index 20/19 

Platy celkem: 22 951  25 471  1,11 

z toho:         

tarifní platy 14 606 63,64 15 438 60,61 1,06 

náhrady platů 2 906 12,66 3 174 12,46 1,09 

přípl. za vedení 220 0,96 214 0,84 0,97 

zvláštní příplatky 1 072 4,67 1 059 4,16 0,99 

osobní příplatky  1506 6,56 1 413 5,55 0,94 

další platy           

odměny 1 049 4,57 2 249 8,83 2,14 

př.za noční práci 356 1,55 429 1,68 1,21 

př. za So, Ne, sv. 1 124 4,90 1 365 5,36 1,21 

přesčasy 112 0,49 130 0,51 1,16 

kontrolní součet: 100,0  100,0  
OON 17  3  0,18 

 

 
Přehled o složení mezd za rok 2020: 
        tab. č.: 3 

 Rok index 

20/19   2019 2020 

Průměrný fyzický stav 

zaměstnanců 69 70 1,01 

Průměrný přepočtený stav 

zaměstnanců 59,6 59,9 1,01 

Průměrný plat bez OON 32 097 35 511 1,11 

Z toho průměrný tarif. plat  24 117 26 033 1,08 

Průměrná platová třída 6,6 6,5 0,98 

Průměrný platový stupeň 9,3 9,5 1,02 

Průměrný platový stupeň ve tř.1-3 8,9 8,8 0,99 

 
 

Průměrná platová třída za rok 2020  je 6,5        (v  r. 2019 byla 7)   

 

 

Průměrná mzda za rok 2020 činí: 35 511,-  Kč    (v roce 2019  byla 32 097,- Kč) 
 

 

 

 



Domov sociálních služeb Skřivany 

Výroční zpráva za rok 2020 

 

10 

 

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách: 

 
                       tab. č.: 4 

  2019 2020 Index 

  

Kč 

celkem Kč/prac. Kč celkem Kč/prac. 20/19 

Odměny 1 048 900 17 604 2 249 593 37 556 2,13 

Osobní příplatky 1 506 157 25 279 1 412 799 23 586 0,93 

Příplatky za vedení 219 584 3 685 214 044 3 573 0,97 

Zvláštní příplatky 1 072 302 17 997 1 059 777 17 692 0,98 

Příplatky So Ne svátky noc 1 479 646 24 834 1 794 458 29 958 1,21 

   
 

 

Další mzdové údaje:  

Ostatní složky mezd: 

                    tab. č.: 5 

  Rok index 

20/19   2019 2020 

Pohotovost (Kč) 0 0 0,00 

Celkem vyplaceno za dovolené a 

ost.náhrady (Kč) 2 753 070 2 888 908 1,05 

% nemocnosti 3 5 1,67 

náhrady za  prvních 14 dní DPN (Kč) 152 855 284 798 1,86 

Placená přesčasová práce (Kč) 111 650 129 971 1,16 

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

vypl. prostředků 36 39 1,08 

- z toho pouze za odměny a osobní 

příplatky 11 14 1,27 
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4. Přehled a plnění úkolů v oblasti  hospodaření  organizace 
 

4.1. Výnosy 
 

Podrobné členění – viz tabulka č. 6: 

 

Výnosy za rok 2020         tab: č. 6: 

      v tis. Kč   

        

název účtu 
Plán 
2020 

Plnění 
2020 

Skut. 
2019 

% 
plnění 
plánu 
2020 

Rozdíl 
skut. - 
plán 
2020 

Rozdíl 
skut. 20- 
skut.19 

Index-
20/19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

úhrady od klientů 9 827,0 9 705,0 9 432,0 98,8 -122,0 273,0 1,03 

příspěvek na péči 6 824,0 6 996,0 6 823,9 102,5 172,0 172,1 1,03 

úhrada výkonů od ZP 2 397,0 2 549,8 2 132,1 106,4 152,8 417,7 1,20 

úroky 80,0 44,2 89,1 55,3 -35,8 -44,9 0,50 

stravování-přísp FKSP 284,0 261,0 283,4 91,9 -23,0 -22,4 0,92 

čerpání fondů 0,0 0,0 438,7 0,0 0,0 -438,7 0,00 

výnosy z pronájmu 63,0 44,8 62,5 0,0 -18,2 -17,7 0,72 

pojistné plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ostatní výnosy 972,0 1 393,5 1 014,0 143,4 421,5 379,5 1,37 

tržby z prodeje majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
provozní dotace od zřiz. 9 471,0 9 471,0 8 359,0 100,0 0,0 1 112,0 1,13 

provozní dotace z MPSV 18 047,6 18 045,8 15 558,0 100,0 -1,8 2 487,8 1,16 

Celkem výnosy: 47 965,6 48 511,1 44 192,7 101,1 545,5 4 318,4 1,10 

 

 

Komentář k výnosům: 

Úhrady za stravu od uživatelů jsou za rok 2020 na úrovni 100,84 % očekávaného ročního 

příjmu. 

Úhrady za ubytování od uživatelů jsou za rok 2020 na úrovni 97,45 % očekávaného ročního 

příjmu, k poklesu došlo v důsledku dlouhodobých pobytů některých klientek ve zdravotnických 

zařízeních, a nakonec i ke dvěma úmrtím. Po dohodě se zřizovatelem došlo i ke snížení 

plánované kapacity zařízení o dvě lůžka, jako plnění dlouhodobé strategie kraje. 

 

Příspěvek na péči je za rok 2020 na úrovni 102,53 % očekávaného ročního příjmu.  

 

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou po vyúčtování předchozího roku a následného 

doplatku od VZP ve výši 180 tis. Kč nad úrovní plánované výše – 106,37 % předpokládaných 

příjmů ze standartně poskytované zdravotní péče. 

Další příjmy od zdravotních pojišťoven za testování klientů a zaměstnanců na COVID jsou 

účtované dle pokynu zřizovatele na ostatní výnosy v částce cca 167 tis. Kč. 

 

Příjmy z fotovoltaické elektrárny jsou na 86,5 % plánu, nový dodavatel elektřiny nás i přes naši 

žádost opomněl zaregistrovat, registrace po našich urgencích je až od 1. 4. 2020.  
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 Dalším příjmem jsou poskytnuté OOP v souvislosti s COVID ve výši 281 tis. Kč. 

 

Ostatní menší příjmy jsou zhruba na předpokládané úrovni.  

 

Celkově jsou příjmy na úrovni 111 % původního a 101,14 % přepracovaného plánu. 

 

 

4.2. Sponzorské dary  za rok 2020: 

                    tab. č.: 7 

Sponzor: Druh daru: Kč: 

Nadace Charty 77 věcný dar - 3 x tablet   

Elektro Dont Nový Bydžov věcný dar  - šicí stroj   

Svítíme zdravě René Gacka finanční dar 3000 

MUDr. Zdeněk Hajžman, Náchod finanční dar 10 000 

CHRISTEYNS s.r.o., Odry finanční dar 6 000 

MePro Trading, s.r.o., Praha finanční dar 6 000 

Dentimed s.r.o., Litomyšl finanční dar 6 000 

Markéta Bajerová, Dřevěnice finanční dar 10 000 

rodina Vychova  finanční dar 10 000 

rodina Hruškova, Ostroměř finanční dar 10 000 

Dr. Müller Pharma, s.r.o., HK finanční dar 20 000 

Celkem:   81 000 

 

Na sponzorských darech nám přibyla v r. 2020 částka 81.000,- Kč. 

 

 

4.3. Doplňková činnost 2020: 

 

➢ Náklady  doplňkové  činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily  

v roce 2020 částku 44.966,02 Kč. 

 

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

v roce 2020 částku 69.836,18 Kč 

 

➢ zisk z doplňkové činnosti činil 24.870,16 Kč. 
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4.4. Náklady (neinvestiční výdaje) 

Podrobné členění – viz tabulka č. 8:   

  

Provozní výdaje roku 2020 
      tab.č. 8: 

    
v tis. 
Kč:   

    Provozní výdaje         

název účtu Plán 2020 
Plnění 
2020 

Skut. 
2019 

% 
čerpání 
rozpočtu 
2020 

Rozdíl 
skut. - 
plán 
2020 

Rozdíl 
skut. 
20 - 
skut.19 

Index 
20/19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PHM, oleje 125,0 80,6 122,8 64,5 -44,4 -42,2 0,66 

čistící prostředky 222,0 187,7 216,4 84,5 -34,3 -28,7 0,87 

prací prostředky 177,0 96,7 181,0 54,6 -80,3 -84,3 0,53 

hygienické potřeby 66,0 103,6 66,3 157,0 37,6 37,3 1,56 

                

kancel. mat. a potřeby 119,0 186,9 114,9 157,1 67,9 72,0 1,63 

potraviny klienti 2 290,0 2 288,0 2 252,3 99,9 -2,0 35,7 1,02 

potraviny zaměst. 291,0 261,0 286,5 89,7 -30,0 -25,5 0,91 

potraviny cizí 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0  
                

                

prádlo 50,0 53,2 76,1 106,4 3,2 -22,9 0,70 

odb. lit. , předplatné 15,0 9,6 11,3 64,0 -5,4 -1,7 0,85 

materiál údržba 171,0 226,5 150,4 132,5 55,5 76,1 1,51 

terap.  činnost 40,0 17,7 38,6 44,3 -22,3 -20,9 0,46 

mat. pro propagaci 4,0 2,2 0,0 55,0 -1,8 2,2  
vš. ostatní materiál 133,0 136,8 133,2 102,9 3,8 3,6 1,03 

zdravotní potřeby, 
léky 35,0 139,6 35,2 398,9 104,6 104,4 3,97 

JDDHM maj v op evid 128,0 112,3 127,7 0,0 -15,7 -15,4 0,00 

                

Materiál celkem: 3 866,5 3 902,4 3 812,7 100,9 35,9 89,7 1,02 

                

plyn 500,0 491,9 464,0 98,4 -8,1 27,9 1,06 

elektrická energie 805,0 784,5 688,0 97,5 -20,5 96,5 1,14 

vodné 454,0 442,7 457,0 97,5 -11,3 -14,3 0,97 

Energie celkem: 1 759,0 1 719,1 1 609,0 97,7 -39,9 110,1 1,07 

                

opravy a údržba 1 419,0 1 546,3 1 125,1 109,0 127,3 421,2 1,37 

cestovné 46,0 4,2 44,0 9,1 -41,8 -39,8 0,10 

repre fond 6,0 5,6 5,9 93,3 -0,4 -0,3 0,95 

                

telefon pevná L. 31,0 31,8 28,6 102,6 0,8 3,2 1,11 

telefon mobil síť 37,0 31,2 29,5 84,3 -5,8 1,7 1,06 

internet 16,0 15,1 14,5 94,4 -0,9 0,6 1,04 

                

revizní činn. 268,0 282,4 255,4 105,4 14,4 27,0 1,11 

právní služby 5,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 0,0  
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poradenská činn. 53,0 48,9 44,8 92,3 -4,1 4,1 1,09 

služby BOZP a PO 31,0 29,9 24,0 96,5 -1,1 5,9 1,25 

ostraha bezpečnostní 
sl. 14,0 11,9 11,2 85,0 -2,1 0,7 1,06 

likvidace odpadu 75,0 87,9 95,5 117,2 12,9 -7,6 0,92 

popl. bance 47,0 40,7 47,6 86,6 -6,3 -6,9 0,86 

poplatky CCS 12,0 8,8 10,7 73,3 -3,2 -1,9 0,82 

software licence 295,0 362,9 260,6 123,0 67,9 102,3 1,39 

přepravné 2,0 1,2 0,2 60,0 -0,8 1,0 6,00 

poštovné 14,0 16,2 10,8 115,7 2,2 5,4 1,50 

rozhlas televize 7,0 7,0 7,0 100,0 0,0 0,0 1,00 

nákl.na akce pro 
klienty 76,0 25,9 76,1 34,1 -50,1 -50,2 0,34 

údržba areálu 50,0 130,0 79,3 260,0 80,0 50,7 1,64 

ostatní služby 36,0 22,8 38,2 63,3 -13,2 -15,4 0,60 

                

Služby celkem: 2 540,0 2 710,7 2 209,0 106,7 170,7 501,7 1,23 

                

mzdy 25 430,3 25 470,9 22 950,8 100,2 40,6 2 520,1 1,11 

OON 44,0 2,8 17,2 6,4 -41,2 -14,4 0,16 

                

Mzdové náklady celk: 25 474,3 25 473,7 22 968,0 100,0 -0,6 2 505,7 1,11 

                

veř.  zdr. poj. 2 287,5 2 275,1 2 059,0 99,5 -12,4 216,1 1,10 

zák. soc. poj. 6 303,1 6 249,4 5 679,2 99,1 -53,7 570,2 1,10 

povinné úraz poj 106,8 106,1 95,8 99,3 -0,7 10,3 1,11 

příspěvek FKSP 508,3 511,0 459,0 100,5 2,7 52,0 1,11 

vzdělávání 100,0 52,4 83,0 52,4 -47,6 -30,6 0,63 

zdrav. prev. prohl. 28,0 32,0 27,7 114,3 4,0 4,3 1,16 

OOP 69,0 373,4 63,8 541,2 304,4 309,6 5,85 

              0,00 

Osobní náklady celk: 34 877,0 35 073,1 31 435,5 100,6 196,1 3 637,6 1,12 

                

Ostatní náklady z 
činnosti 10,0 5,6 5,4 56,0 -4,4 0,2   

Tech. zhodn. do 40 
tis. 20,0 30,0 16,5 150,0 10,0 13,5 1,82 

Ostatní náklady celk: 30,0 35,6 21,9 118,7 5,6 13,7 1,63 

                

odpisy HIM 4 374,0 4 381,2 4 511,3 100,2 7,2 -130,1 0,97 

                

DHM - ICT 165,0 275,6 144,0 167,0 110,6 131,6 1,91 

DHM - ostatní 103,0 155,8 97,5 0,0 52,8 58,3 1,60 

DHM kuchyň 30,0 52,0 30,0 0,0 22,0 22,0 1,73 

DHM nábytek 160,0 86,7 291,6 0,0 -73,3 -204,9 0,30 

DHM údržba 10,0 4,9 0,0 49,0 -5,1 4,9  
DHM celkem 468,0 575,0 563,1 122,9 107,0 11,9 1,02 

                

DNM software 32,0 0,0 30,0 0,0 -32,0 -30,0 0,00 

                

Celkem náklady 47 946,5 48 397,1 44 192,5 100,9 450,6 4 204,6 1,10 
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Komentář k nákladům: 

 

Na struktuře dosažených nákladů i výnosů je patrný vliv současné situace – celoroční řešení 

nebezpečí nákazy COVID-19, a s tím spojené omezení některých plánovaných aktivit  

a činností, změny ve struktuře původně plánovaných nákladů i příjmů. V této souvislosti došlo  

i k úpravě původního plánu příjmů a nákladů. 

 

Náklady: 

Spotřeba materiálu za rok 2020 je na 101 % plánu. 

Vzhledem k výše uvedenému došlo např. k úspoře PHM, protože jsou omezeny výjezdy a 

výlety klientů, naopak došlo k podstatnému překročení plánovaných nákupů hygienických 

potřeb a zdravotnického materiálu. Některé položky byly ale sanovány z dodatečných 

dotačních programů, a celkově zde nedošlo k podstatným výkyvům, ohrožujícím HV. 

 

U položky Materiál pro opravu nemovitostí je podstatně větší nárůst (294 % plánu), což je 

způsobeno mimořádným nákupem detektorů kouře jako preventivní požární opatření.  

 

Spotřeba energií: 

- spotřeba elektřiny je na úrovni 97,95 % plánu, je dle skutečného odběru 

- spotřeba zemního plynu je na úrovni 98,27 % plánu – vyúčtování záloh proběhlo 

v červenci, je zde patrný vliv mírné zimy, a došlo zde k úpravě původního plánu a k 

úspoře nákladů  

- vodné a stočné je na úrovni 97, 51 % 

 

Opravy a údržba – položka je na hodnotě 109 % plánované částky, realizovali jsme většinu 

plánovaných oprav. Tuto položku ovlivňuje i nutnost stále udržovat budovu i areál 

skřivanského zámku, letos jsme zde museli např. vyměnit vrata u garáží nákladem 195 tis. Kč. 

 

Revize celkem jsou na cca 99,15 % plánu. 

 

Položka Svoz a likvidace odpadu je na 117 % plánu, je zde navýšení oproti plánu v důsledku 

likvidace části odpadu jako infekčního. 

 

Položka Software – upgrade, licence - je čerpána na 123 % plánu – navýšení souvisí  s nutným 

nákupem software do nových PC v souvislostí s ukončení podpory WINDOWS 97 a 

přechodem na WINDOWS 10. 

 

Položka Údržba areálu je překročena v důsledku nutnosti zásahu v parku zámku – kácení 

uschlých stromů, ohrožujících bezpečnost, a údržba areálu zámku. 

 

Osobní náklady (včetně náhrad za nemocenskou) jsou na 100,56 % plánu, minimální 

překročení je v důsledku refundací za zapůjčené pracovníky do DD Humburky v rámci 

COVIDU, jejich mzda se nepočítá do limitu mzdových prostředků, ten byl dodržen. 

 

Odpisy majetku jsou na úrovni 100,17 % plánu. 

 

Celkově jsou náklady na úrovni 105 % původního plánu, a 101 % přepracovaného plánu. 
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Hospodářský výsledek služby CHB:   + 109,- Kč 

Hospodářský výsledek služby DOZP:  + 88.941,94 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti:  + 24.870,16 Kč 

 

Celkový hospodářský výsledek:  + 113.921,10 Kč 

 

 

 

4.5. Provozní náklady na uživatele r. 2020: 

Výše provozních nákladů na 1 uživatele za rok:  623.674,- Kč   (566.571,- Kč  v r. 2019) 

Výše provozních nákladů na 1 uživatele za měsíc:  51.973,- Kč      (47.214,- Kč v r. 2019) 

 

 

 

5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  
 

5.1. Přehled investičních nákladů v roce 2020 
 

      V roce 2020 se uskutečnily dvě investiční akce, a to: 

      

- Klimatizace domky A, B, C               nákladem  124.269,- Kč 

- Instalace nouzové a požární signalizace     nákladem   216.784,- Kč 

 

5.2. Přehled vybraných větších oprav majetku v roce 2020 
 

 
21.1. Výměna oběhového čerpadla topení-zámek    25 404,-- 

27.1. Opravy v prádelně /2x pračka,1x sušička,1x žehlič/   14 430,-- 

28.1. Oprava vozu MAGMA /4x nová pružina/    28 285,-- 

25.2. Period.údr.plyn.kotlů /celé DSS/     22 242,--  

02.3. Servis žehlicí techniky VEIT /prádelna/    8 834,--    

16.3. Servis výtahů I.Q + výměna řídící desky    9 523,-- 

27.4. Oprava škrabky v kuchyni      9 398,--  

29.5. Topenářské práce budova E      7 266,--  

02.6. Servis a údržba výtahů II.Q      5 953,-- 

26.6. Oprava plyn.kotle budova E      12 534,-- 

01.7. Výměna kamerového zařízení      34 500,-- 

14.7. El.mont.práce /demontáž 18svítidel+montáž 18 nových/       48 217,-- 

20.7. Údržba a opravy výtahů III.Q      8 699,--   

27.7. Oprava bezdrátového spojení wifi                                           11 710,-- 

31.7. Oprava vozu VW Transporter /5H3 3532/                              11 325,-- 

12.8. Výměna plyn.kotlů domek A + B                                         195 592,-- 

19.8. Oprava střechy garáží na zámku                                             26 802,--   

26.8. Výměna oken na budově chr.dílen /areál zámku/                  73 103,--     

29.9. Pohotovost.dezinfekce ploch,společ.prostor                           49 980,-- 

30.9. Oprava fasády domků A,B,C                                                165 714,-- 
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30.9. Renovace podlahovin – 1. NP pavilon D                              225 625,-- 

30.9. Oprava průmysl.pračky Elektrolux                                         35 121,-- 

11.10. Odstranění závad po elektrorevizi                                         17 627,--  

19.10. Opravy radiátorů budovy D a E                                              9 329,--  

05.11. Servisní prohl.trav.traktoru Mountfield                                  8 944,-- 

06.11. Servis.oprava vozu VW Transporter /6H3 0481/                    7 806,-- 

09.11. Oprava vozu Octavia /5H7 1367/                                         18 476,-- 

09.11. Oprava automat.otevírání vrat /zámek/                                  11 834,-- 

27.11. Oprava trav.traktoru TPC 102                                                31 990,-- 

30.11. Výměna 3 ks kazetových garážových vrat /zámek/              195 000,--   

30.11. Odstranění závad z inspekč.prohlídky – výtah pavilon E/      43 080,-- 

 
 

 

 

5.3. 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 1.1.2020 0,7 457,2 1 937,4 732,3 

Příděl po FV 2019 0,1 0,0 0,0 0,0 

Celkem 0,8 457,2 1 937,4 732,3 

Tvorba celkem 0,0 531,9 3 489,5 60,0 

z toho - povinná 0,0 510,9 0,0 0,0 

            - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 

            - z odpisů 0,0 0,0 3 489,5 0,0 

            - ostatní 0,0 21,0 0,0 60,0 

Čerpání celkem 0,0 257,9 3 187,1 0,0 

Stav k 31.12.2020 0,8 731,2 2 239,9 792,3 

Návrh na rozd. HV 2020 91,1 0,0 0,0 22,8 

Stav po FV 92,0 731,2 2 239,9 815,1 

 

 

5.4. Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2020: 
 

běžný účet:             6.474.342,52  Kč  

účet FKSP:               691.244,79  Kč  

depozitní účet:          1.346.892,00  Kč  

 

Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu.  
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5.5. Stav pokladen k 31. 12. 2020: 
 

běžný účet:    15.184,- Kč 

depozitní pokladna:   7.553,- Kč 

 

 

5.6. Pohledávky a závazky 
 

DSS Skřivany neměl k 31. 12. 2020 žádnou pohledávku. 

 

 

5.7. Stravování: 
 

Stravovací jednotka byla pro rok 2020 stanovena ve výši 90,-  Kč. 

Normované náklady dle skutečného stavu strávníků: 

 2.564.948,- Kč   

  

Skutečná spotřeba potravin: 

 2.548.568,44 Kč   

Rozdíl: 16.380,- Kč, čerpání na  99,36 %  

 

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

cenu surovin, zvýšenou o 100 %, tedy 70,- Kč. 

 

Průměrné náklady (cena surovin) na 1 oběd v roce 2020 činily:  34,81 Kč. 
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5.8. Autoprovoz 

Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2020: 

                  tab. č. 10: 

Roční spotřeba PHM 2020          

             

  Škoda  Škoda   Škoda Volkswagen Volkswagen Magma Alficar 

  OCTAVIA III RAPID FABIA   Transit  T5 Transit  T6     

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

leden 1237 95,86 474 36,47 1085 70,38 736 66,97 86 8 141 24 

únor 1564 125,9 470 36,27 1120 72,15 597 54,29 168 14 201 34,47 

březen 467 39,52 218 17 103 7 82 8 0 0 260 54,4 

duben 546 42,61 218 17 127 9 36 4 0 0 282 55,17 

květen 935 73,34 339 26,36 101 7 33 3 93 8 325 55,79 

červen 1112 86,42 322 17 262 17,92 0 0 15 1 295 51,79 

červenec 1443 113,1 200 15,44 66 5 355 32,16 105 9 209 40 

srpen 513 42,22 133 11 190 13 133 13 0 0 162 28,9 

září 492 39 604 46,27 373 24,2 440 39,94 602 51,58 229 38,5 

říjen 332 25,83 340 16 397 25,97 337 30 217 17 207 35,59 

listopad 355 27,61 517 40,28 239 15,33 150 14 77 7 310 53,99 

prosinec 273 22 790 60,84 207 20 9 1,63 241 21,08 270 51,34 

součet: 9269 733,4 4625 339,93 4270 287 2908 266,99 1604 136,66 2891 523,94 

Průměrná 
spotřeba:   7,91   7,35   6,72   9,18   8,52   18,12 

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

Plnění 
normy v 
%:   101,44   100,68   86,16   102,01   116,71   113,27 

 

Dne 10. 12. 2020 došlo k nezaviněné dopravní nehodě s vozidlem Škoda Octávia, způsobené 

předjížděným řidičem, který si údajně nevšiml, že je předjížděn a sám začal též předjíždět, 

z boku narazil do našeho vozidla, které bylo následně částečně odraženo mimo vozovku a  

projelo cca 100 metrů příkopem. Postupně narazilo do dopravní značky a  mostku, bylo 

poškozeno i z levé strany, a skončilo s proraženým kolem zpět na vozovce. Po shlédnutí 

likvidátorem pojišťovny byla jeho oprava prohlášena jako nerentabilní a totální škodní událost, 

a vozidlo bylo následně neopravené prodáno a vyřazené z evidence. V roce 2021 bude proto 

nutné doplnit vozový park o obdobné vozidlo. 
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5.9. 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: 

 

Kontrola ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:  

V období 01. – 04. 12 2020 byla provedena veřejnoprávní kontrola se zaměřením na 

kontrolu Smlouvy č. SR_20_3713907 a č. SR_20_4007320 – kontrolou nebyly zjištěny 

žádné závady a nedostatky. 

 

 

5.10. Inventarizace majetku a závazků 

 Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2020, nebyly zjištěny inventurní 

rozdíly. 
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6. 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 2020 

 

 

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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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7. Závěr 
 

Souhrnně jsme ukončili naše hospodaření za rok 2020 s výsledkem + 113.921,1 Kč. 

 

V tom údaji je započten kladný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti - malá 

fotovoltaická elektrárna a pronájem nebytových prostor -  ve výši 24.870,16 Kč. 

 

 

Čistý výsledek z hospodaření jen v sociálních službách DOZP A CHB je + 89.050.94 Kč. 

 

 

 

 

Ve Skřivanech dne  8. 2. 2021 

                                                                     Zpracoval:         Ing. Slavomil Štefán 

                                                                                     ředitel DSS Skřivany 
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příloha č. 1 

 

Umístění a účast na sportovních akcích v roce 2020 
 

Název akce Disciplína 

kategorie 

Jméno Umístění 

 

 

 

Zimní hry ČHSO 

 

Horní Malá Úpa 

 

11. – 17. 1. 2020 

  

 

lyžování - běh 

na 1 km 

 

 

    lyžování – běh 

na 2,5 km 

 

  

 

Pavlištová Alena 

Nitková Marie 

Šmerdová Jana 

 

Pavlištová Alena 

Nitková Marie 

Šmerdová Jana 

 

2. 

4. 

5. 

 

3. 

1. 

2. 

 

 

3. 
štafeta 

4 x 700 m 

Nitková Marie 

Šmerdová Jana 

Pavlištová Alena 
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příloha č.2 

 

Přehled akcí v roce 2020   

11. – 17. 1.  Zimní hry SO – Horní Malá Úpa (ČHSO) 

4. 2. Výlet do Jičína 

 19. 2. Výlet do plaveckého bazénu v Hradci Králové 

21. 2. Hasičský bál ve Skřivanech 

26. 2. Taneční kurz v Hradci Králové - Věneček 

14. 7. Cyklovýlet do Nového Bydžova 

15. 7. Výlet do ZOO Chleby 

24. 7. Výlet do Hořic 

6. 8. Cyklovýlet do Nového Bydžova 

7. 8. Výlet do Chlumce nad Cidlinou 

18. 8. Výlet na zámek Žleby 

7. – 11. 9. Turistický pobyt v Horní Malé Úpě 
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