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ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY 

 

 

1.  VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ. 

 
1.1 Stručná charakteristika zařízení. 

 
Název organizace 

 
Domov na rozcestí Svitavy 

Sídlo organizace Svitavy, T. G. Masaryka 9/33 

 
Kontaktní adresa 

 
Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy 

IČ 701 57 286 

DIČ CZ 701 57 286 

Právní forma Příspěvková organizace 

 
Kontakt 

 
468 008 104 
731 615 280 
jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz 

Webové stránky www.dnrsvitavy.cz 

 
Druh sociální 
služby 

 
Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Chráněné bydlení 
Podpora samostatného bydlení 
Odlehčovací služby 

 
Kontaktní osoba 

 
PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka 

 

Zřizovatel organizace  

Název Pardubický kraj 

Adresa Komenského nám. 125,   532 11 Pardubice 

 

http://www.dnrsvitavy.cz/
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Registrace sociálních služeb 

Číslo registrace Druh sociální služby 

3814899 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

5118016 Chráněné bydlení 

8445982 Podpora samostatného bydlení 

7401356 Odlehčovací služby 

 

 
Historie zařízení. 

Budova Domova na rozcestí Svitavy je bývalý klášter. Nejstarším objektem je kaple, 
která byla původně dřevěná. Po požáru, který objekt zcela zničil, byla na stejném místě 
později vystavěna kaple kamenná. Zámožný svitavský občan Thomas Christ věnoval městu 
peníze na výstavbu kláštera s přáním, aby řádové sestry pečovaly v tomto klášteře o 
nemocné staré občany a malé děti. 

 

 

V ústavu působily řádové sestry sv. Vincence de Paul, přistěhované z rakouského                  
mateřince v Gutendorfu, a později i řeholní sestry řádu svatého Bazila. Ke klášteru                          
patřilo rozsáhlé hospodářství, velká zahrada a polnosti. Práci v hospodářství zajišťovaly 
z velké části chovanky ústavu, řádové sestry a civilní zaměstnanci.   
 
Kolem roku 1920 bylo z nemocnice do kláštera přestěhováno oddělení pro nemocné ženy. 
Zároveň bylo v klášteře zřízeno oddělení pro staré a osamělé ženy a mateřská škola.                     
Služby v nemocniční části kláštera vykonávali lékaři z nemocnice a ostatní péči zajišťovaly 
řádové sestry, později doplňované civilním zdravotnickým a jiným personálem. 
 
V roce 1945 byl klášter konfiskován na základě dekretu prezidenta republiky                                              
a přešel do vlastnictví státu. Majetek kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul                  
byl v roce 1974 vypořádán vzájemnou smlouvou mezi Československem a Rakouskem. 
 
Po roce 1948 se mění koncepce poskytované péče této instituce a vzniká tu státní ústav pro 
oligofrenní ženy. V ústavu sloužily nejen řádové, ale i civilní sestry. Ústav byl řízen Okresním 
národním výborem ve Svitavách, později Okresním úřadem. Majetkoprávní spory však 
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pokračovaly a byly definitivně ukončeny v roce 1997. V sedmdesátých letech byl ústav 
přejmenován na Ústav sociální péče a byl řízen Okresním ústavem sociálních služeb. Od 
roku 1993 má ústav právní subjektivitu.  

V roce 2002 se stal zřizovatelem ústavu sociální péče Pardubický kraj. Od 1. 1. 2007                               
v návaznosti na nový zákon č. 106/2006 Sb. o sociálních službách se původní název                           
Ústav sociální péče Svitavy změnil na Domov na rozcestí Svitavy. 
 

Současnost 
 
Do roku 1990 se na vzhledu interiéru a exteriéru ústavu nic neměnilo, na budovách se 
prováděla jen nejdůležitější údržba. 

V roce 1993 se přebudovala kotelna ústavu na kotelnu plynovou, jejíž provoz byl později 
zcela automatizován a nově zprovozněn v roce 2007. V roce 1997 až 1998 se vytvořily nové 
denní místnosti pro klientky a první menší dvou a třílůžkové pokoje na II. oddělení. 

 

 
V září 1998 započaly práce na rekonstrukci budovy III. oddělení. Rekonstrukce byla 
dokončena v roce 1999. Celkové řešení této budovy odpovídalo tehdejším standardům 
novodobého bydlení v ústavu. Od roku 2000 se pokračovalo rozsáhlými opravami budov, 
úpravami interiérů ústavu zejména vstupu a vrátnice, výměnou dlažeb na chodbách, 
opravami koupelen a hygienických zařízení, rušení velkých společných ložnic, výstavbou 
skleníku a položením nové kanalizace ve dvoře ústavu. Významnou opravou prošla kaple – 
byly provedeny vodorovné izolace proti vlhkosti, sanační omítky a kaple byla vymalována. 
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Ústavní stravovací provoz a prádelna byly opraveny tak, aby splňovaly hygienické předpisy.  
V roce 2003 byla opravena budova za kaplí, včetně venkovní fasády. V roce 2010 byla 
převedena část budovy (bývalé 1. a 2. odd.) do majetku města Svitavy. V těchto prostorách 
město Svitavy zřídilo po rozsáhle rekonstrukci Seniorcentrum pro občany  

Průběžně probíhaly a probíhají další opravy a úpravy areálu, které jsou zaměřeny na 
zmenšení zbývajících více lůžkových pokojů na pokoje maximálně třílůžkové. Rozvojové 
plány se ubírají směrem integrace klientů do běžné společnosti, zřízení dalšího chráněného 
bydlení, pronájem nebo zakoupení bytu apod. 

V roce 2004 bylo uvedeno do provozu první chráněné bydlení pro 12 klientek v budově vily 
na ul. Nádražní ve Svitavách. Od roku 2008 se služba chráněné bydlení rozšířila do bytů 
v běžné městské zástavbě. V současné době je poskytována služba ve 12 pronajatých 
bytech, celkem 46 klientům.   

V roce 2012 se rozšířily služby o poskytování terénní služby podpory samostatného bydlení 
a následujícího roku byla uvedena do provozu odlehčovací služba. Nutnost zřízení těchto 
služeb vyplynulo z důvodu vysoké poptávky veřejnosti a z potřeby zajistit klientům maximální 
integraci. V integračních a transformačních snahách organizace pokračuje i nadále.  

1.2 Hlavní účel a předmět činnosti organizace. 

Hlavní účel. 

Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním 

předmětu činnosti tyto služby: 

a) Domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o  

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

b) Chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, 

c) Podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, 

d) Odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 

Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle 

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.  

 

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně 

oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě 

volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo Pardubický kraj. 

 

Hlavní předmět činnosti. 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se 

zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným 

postižením. 
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Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení 

osobám od 18 let s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného 

bydlení osobám od 18 let s mentální, zdravotním a kombinovaným postižením. 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby 

osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením.  

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti 
stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: 

- poskytnutí ubytování 
- poskytnutí stravy 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
- základní sociální poradenství 

Pobytová sociální služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro 

tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- poskytnutí ubytování 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
- základní sociální poradenství. 

Terénní sociální služba podpora samostatného bydlení zahrnuje základní činnosti 

stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: 

-     pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                

-     výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                          

-     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

-     sociálně – terapeutické činnosti                                                 

-     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob. záležitostí      

-    základní sociální poradenství. 

 

Sociální služba odlehčovací služby zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto 

službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

- poskytnutí ubytování  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

- sociálně terapeutické činnosti 
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- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

- základní sociální poradenství 

 

Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na rozcestí zabezpečuje 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči. 

 

Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality 

sociálních služeb podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby: 

1) Doprava klienta autem poskytovatele k lékaři specialistovi - pokud není lékařem 

indikována a nelze zajistit dopravu sanitou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. 

2) Doprava klienta za nákupem věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb 

(elektrotechnika, el. spotřebiče, …) – za předpokladu, že není možné využít veřejně 

dostupnou dopravu (špatné dopravní spojení, zhoršená mobilita klienta, která mu 

znemožňuje využít běžně dostupný dopravní prostředek, apod.).  

3) Doprava klienta autem poskytovatele k rodině, na výlet, na hřbitov, sportovní akce, 

kulturní pořady, k vyřízení soukromých záležitostí za předpokladu, že není možné využít 

veřejně dostupnou dopravu (špatné dopravní spojení, zhoršená mobilita klienta, která mu 

znemožňuje využít běžně dostupný dopravní prostředek, apod.).  

4) Stěhování z domova či zařízení do služby (netýká se stěhování v rámci služby), příp. jiné 

osobní aktivity, při kterých klient využije služební auto                                 

                                                               

Domov na rozcestí Svitavy dále zajišťuje: 

- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně 

hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví 

Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou včetně 

stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění 

hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, 

- umožňuje praktickou výuku školám se sociálním, pedagogickým a zdravotnickým 

zaměřením, 

- plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních 

služeb. 

Doplňková činnost. 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. G) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat 

tyto činnosti: 

- hostinská činnost 

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
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 poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 

lesnictví a myslivost 

 výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 

 výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových 

výrobků 

 výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, 

výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, 

upomínkových předmětů 

 praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu 

a osobního zboží 

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

- silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 

- pronájem bytů a nebytových prostor 

 

Tyto činnosti provádí Domov na rozcestí Svitavy na základě zvláštního oprávnění. 
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1.3 Stav uživatelů k 31. 12. 2015.    

K 31. 12. 2015 celkový počet klientů: 115 
 

- 57 klientů služby domova pro osoby se zdravotním postižením  
- 44 klientů služby chráněné bydlení 
- 10 klientů služby podpora samostatného bydlení 
- 4 klienti v odlehčovací službě 

 

            
 
 

Registrovaná kapacita celkem 120 klientů: 

- 58 klientů služby domova pro osoby se zdravotním postižením 

- 46 klientů služby chráněné bydlení 

- 12 klientů služby podpora samostatného bydlení 

- 4 klienti služby odlehčovací služby 

 

 

 
 

         

 

57
44

10 4

Počet klientů k 31. 12. 2015
dle poskytovaných sociálních služeb

DOZP CHB PSB OS

58

46

12

4

Registrovaná kapacita dle poskytovaných služeb

DOZP CHB PSB OS
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Služba domov pro osoby se zdravotním postižením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Počet klientů k 31. 12. 2015 celkem 57 

z toho: - mužů 5 

 - žen 52 

Přijato Celkem 7 

z toho: - klientů 2 

 - klientek 5 

Počet ukončení pobytu pro rok 2015 3 

z toho: 

- Jiné zařízení (návrat do 

domácího prostředí) 2 

 - nevyhovující služby 0 

 - jiná služba DNR Svitavy 1 

 - úmrtí 4 

Počet žádostí o přijetí k 31.12.2015 7 

z toho: - mužů 2 

 - žen 5 

Počet odmítnutých žádostí za rok 2014 0 

Průměrný věk klientů 62,8 

z toho: - mužů 44,4 

 - žen 64,7 

Věkové skupiny k 31. 12. 2015 

27 - 65 let 32 

66 – 75 let 13 

76 – 85 let 10 

86 – 95 let 3 

Nad 96 let 0 

Trvalé bydliště k 31. 12. 2015 

Svitavy 51 

Ostatní (Pardubický kraj) 6 
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Služba chráněné bydlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet klientů k 31. 12. 2015 celkem 44 
z toho: - mužů 10 

 - žen 34 

Přijato Celkem 10 

z toho: - klientů 2 

 - klientek 8 

Počet ukončení pobytu pro rok 2015 9 

z toho: - Jiné zařízení  2 

 - nevyhovující služby 1 

 - jiná služba DNR Svitavy 6 

 - úmrtí 0 

Počet žádostí o přijetí k 31.12.2015 8 

z toho: - mužů 2 

 - žen 6 

Počet odmítnutých žádostí 0 

Průměrný věk klientů 55,4 

z toho: - mužů 45,7 

 - žen 58,4 

9%

91%

Počet mužů a žen k 31.12.2015 na Domově 
pro osoby se zdravotním postižením 

muži ženy
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Věkové skupiny k 31. 12. 2015 

19 – 26 let 1 

27 - 65 let 36 

66 – 75 let 4 

76 – 85 let 3 

86 – 95 let 0 

Nad 96 let 0 

Trvalé bydliště k 31. 12. 2015 

Svitavy 34 

Ostatní (Pardubický kraj) 10 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

77%

Počet mužů a žen k 31.12.2015 na Chráněném 
bydlení

muži ženy
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Podpora samostatného bydlení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věkové skupiny k 31.12.2015 

18 – 26 let 2 

27 - 65 let 8 

66 – 75 let 0 

76 – 85 let 0 

86 – 95 let 0 

Nad 96 let 0 

Trvalé bydliště k 31.12.2015 

Svitavy 9 

Ostatní (Pardubický kraj) 1 

 

Počet klientů k 31.12.2015 celkem 10 
z toho: - mužů 1 

 - žen 9 

Přijato celkem 2 

z toho: - klientů 0 

 - klientek 2 

Počet ukončení pobytu pro rok 2015 4 

z toho: 

- Jiné zařízení (domácí 

prostředí) 1 

 - nevyhovující služby 0 

 - jiná služba DNR Svitavy 3 

 - úmrtí 0 

Počet žádostí o přijetí k 31.12.2015 3 

z toho: - mužů 1 

 - žen 2 

Počet odmítnutých žádostí za rok 2015 0 

Průměrný věk klientů 38,8 

z toho: - mužů 23,5 

 - žen 40,4 
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Odlehčovací služba 

10%

90%

Počet mužů a žen k 31.12.2015 na podpoře 
samostatného bydlení

muži ženy

Počet klientů k 31.12.2015 celkem 4 

z toho: - mužů 1 

 - žen 3 

Přijato celkem 63 

z toho: - klientů 10 

 - klientek 53 

Počet ukončení pobytu pro rok 2015 59 

Počet žádostí o přijetí celkem 

k 31.12.2015 

66 

z toho: - mužů 11 

 - žen 55 

Počet odmítnutých žádostí za rok 2015 0 

Průměrný věk klientů 76,3 

z toho: - mužů 62,4 

 - žen 80,9 

Věkové skupiny k 31.12.2015 

18 – 26 let 0 

27 – 65 let 1 
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Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2015 

Příspěvek na péči DOZP CHB PSB 

Bez příspěvku na péči 0 6 2 

I (lehká závislost) 4 13 7 

II (středně těžká závislost) 23 13 1 

III (těžká závislost) 15 11 0 

IV (úplná závislost) 15 1 0 

Součet: 57 46 10 

 

 

 

66 – 75 let 0 

76 – 85 let 3 

86 – 95 let 0 

Nad 96 let 0 

Trvalé bydliště k 31.12.2015 

Svitavy 3 

Ostatní (Pardubický kraj) 1 

0 5 10 15 20 25

bez PnP

I. Stupeň

II. Stupeň

III. Stupeň

IV. Stupeň

0

4

23

15

15

6

13

13

11

1

2

7

1

0

0

Počet klientů dle stupně Příspěvku na péči (PnP)

PSB CHB DOZP
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1.4 Stanovená výše úhrad za poskytování sociálních služeb.   
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Ubytování  

na adrese: T. G. Masaryka 9/33, Svitavy 568 02, Hraniční 1390/17, Svitavy 568 02 

- v jednolůžkovém pokoji                                                  180,- Kč denně 
- ve dvoulůžkovém pokoji                                                175,- Kč denně 
- ve tří a více lůžkovém pokoji                                        170,- Kč denně      
 

na adrese: T. G. Masaryka 30, Svitavy 568 02 

- ve dvoulůžkovém pokoji                                                180,- Kč denně 
Stravování 

- hodnota potravin (stravovací jednotka)   
           stravovací jednotka za stravu racionální, dietní  63,- Kč denně 

           stravovací jednotka za stravu diabetickou  70,- Kč denně 

 

na adrese: T. G. Masaryka 9/33, Svitavy 568 02, Hraniční 1390/17, Svitavy 568 02 

- provozní náklady související s přípravou stravy              
      pro všechny klienty                                                        80,- Kč denně 

na adrese: T. G. Masaryka 30, Svitavy 568 02 

- provozní náklady související s přípravou stravy              
      pro všechny klienty                                                        70,- Kč denně 

 

Chráněné bydlení 

Ubytování 

- Chráněné bydlení – vila – vícelůžkový pokoj              130,- Kč denně 
- Chráněné bydlení – vila – jednolůžkový pokoj            140,- Kč denně 
- Chráněné bydlení – byty – vícelůžkový pokoj  110,- Kč denně 
- Chráněné bydlení – byty – jednolůžkový pokoj  120,- Kč denně 

 

Stravování 

- hodnota potravin (stravovací jednotka)   
            stravovací jednotka za stravu racionální, dietní    63,- Kč denně                        

stravovací jednotka za stravu diabetickou       70,- Kč denně 

- provozní náklady související s přípravou stravy              
      pro všechny uživatele                                                     80,- Kč denně 
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Podpora samostatného bydlení 

Ubytování 

- výše úhrady je stanovena v souladu Nájemní/Podnájemní smlouvou uzavřenou mezi 
Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem 

 
Stravování 
 

- zajišťují si klienti sami ve spolupráci s pracovníkem. 
 

Odlehčovací služba 

Ubytování 

- je poskytováno ve dvou jednolůžkových a jednom dvoulůžkovém pokoji 
- provozní náklady související s poskytnutím ubytování, a to úklid, praní a drobné 

opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení 170,- Kč denně 
- provozní náklady za dobu pobytu bez využití praní a drobných oprav ložního a 

osobního prádla a žehlení     160,- Kč denně 
 

Stravování 

- hodnota potravin (stravovací jednotka)   
           stravovací jednotka za stravu racionální, dietní  63,- Kč denně 

           stravovací jednotka za stravu diabetickou  70,- Kč denně 

- provozní náklady související s přípravou stravy              
           pro všechny klienty                                                        80,- Kč denně 
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1.5 Zpráva o rozvoji sociálních služeb v roce 2015. 

 

Cílem organizace je poskytovat sociální služby v odpovídající kvalitě podle zásad 

humanizace, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. 

 

A) Stručné shrnutí rozvoje jednotlivých sociálních služeb. 

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického 
kraje udělili v roce 2015 Domovu na rozcestí Svitavy cenu Duhové křídlo za činnost v 
sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením v kategorii 
Poskytovatel sociálních služeb. 

 
 

Služba podpora samostatného bydlení je poskytována 10 klientům. Všichni klienti tuto 

službu využívají jako terénní službu. Klienti bydlí ve svých bytech v běžné městské zástavbě 

na základě nájemních smluv, uzavřenými mezi jimi, příp. opatrovníky a majiteli bytu. 

(výjimkou je 1 klientka, která bydlí s rodinou).  

Klienti využívají podporu pracovníků pouze minimálně, individuálně dle svých osobních 

potřeb. Podpora pracovníka spočívá především v pomoci s manipulaci s penězi, většími 

nákupy a s vyřizováním různých záležitostí na úřadech či jinde.  

Klienti si sami strukturují den, týden, měsíc, plní svoje pracovní povinnosti i povinnosti 

plynoucí z provozu domácnosti – vaření, úklid, péče o prádlo, úklid, nákupy ad. Volný čas 

tráví dle svého uvážení, dva klienti navštěvují Základní uměleckou školu v České Třebové.  

Klienti jsou dle svých možností zaměstnání u externích zaměstnavatelů – dva klienti pracují 

ve firmě Labužník Vendolí, další ve firmě IF FACILITY Česká Třebová, Komuniké Litomyšl, 

Knihovna Svitavy, Rytmus Svitavy, CAFE ROZCESTÍ, LIMARA Kunštát, DNR Svitavy. 

V sídle služby na ul. Purkyňova 252 byly po odstěhování klientek do vlastních bytů rozšířeny 

aktivizační dílny, kam dochází klienti všech služeb. Personálně byla tato aktivita posílena o 

jednu pracovnici.  

Služba zcela naplňuje výše uvedené zásady poskytování sociálních služeb. 

 

Služba chráněné bydlení – je poskytována 46 klientům ve vile na ul. Nádražní a v  11 

bytech, pronajatých od svitavských občanů.   

Byty i vila se nachází v běžné městské zástavbě. Pro klienty jsou snadno dostupné veškeré 

služby ve městě. Tyto služby – obchody, úřady, kadeřnictví, kulturní instituce atd., zcela 

využívají buď sami, nebo s podporou personálu.   

Klienti jsou vedeni k maximální samostatnosti v běžných činnostech – sebeobsluha, práce 

pro svoji domácnost – úklid, vaření, péče o prádlo, a další, vždy s přiměřenou asistencí 

pracovníka. Míra podpory je přesně stanovena dle aktuálního stavu klienta.  
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Ve službě v budově na ul. Nádražní 17 došlo ke změně v poskytování služby – budova byla 

rozdělena na 2 domácnosti, kde bydlí 6 + 6 klientů. V přízemí byla nově zřízena kuchyňka a 

byly nově vybaveny obývací pokoje a jídelny. Byly zrekonstruovány obě koupelny. Touto 

změnou došlo k zajištění většího soukromí klientů a byl ještě více zohledněn individuální 

přístup ke klientům.  

Dle dohodnutých individuálních plánů využívají klienti ateliér v hlavní budově nebo 

aktivizační dílny, které byly rozšířeny v budově na ul. Purkyňova. Dílna v budově na ul. 

Nádražní byla zrušena.  

Volný čas tráví klienti dle svého uvážení, navštěvují kostel, knihovnu, různé společenské a 

kulturní akce ve městě.  

Cílem služby je zajistit pracovní uplatnění klientů na trhu práce. V roce 2015 byli klienti 

zaměstnání následovně: 4 klienti v CAFE ROZCESTÍ, 1 klient v CAFE ROZŠAMBO, 12 

klientů ve firmě LIMARA Kunštát, 1 klient PUCLE Opatov, 2 klientky MC Krůček Svitavy, 2 

klienti pracovala krátkodobě ve firmě RAVENSBURG Polička, 4 klientky byly zaměstnány 

v prádelenském provozu DNR, 2 klienti ve stravovacím provozu, 1 klient v údržbě. Ve 

spolupráci s Úřadem práce ve Svitavách se u dvou klientů realizoval projekt pracovní 

rehabilitace. Probíhá dlouhodobá spolupráce s agenturou Rytmus Východní Čechy 

podporované zaměstnávání – v roce 2015 spolupracovalo 9 klientů.  

Personální zajištění služby je specifikováno pro jednotlivé byty tak, aby byla dostatečně 

zajištěna individuální podpora klientům a jejich bezpečnost (v případě potřeby i v noci).  

Zajištění bezpečnosti a eliminace ohrožujících rizikových situací je prioritou. Zde se 

pracovníci intenzivně zaměřují na práci s klientem, především s důrazem na klientovu osobní 

odpovědnost, samostatné rozhodování a uvědomění si důsledků vlastního chování. 

Služba maximálně naplňuje výše uvedené zásady poskytování sociálních služeb. 

 

Služba domovy pro osoby se zdravotním postižením – v červnu roku 2015 byl ukončen 

projekt Transformace pobytových služeb v Pardubickém kraji. Tento projekt byl financován 

z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Výstupem je transformační plán, ve 

kterém jsou zúročeny zkušenosti, které máme s transformací služby.   

V roce 2015 byl pronajat další domek ve městě Svitavy, ve kterém je poskytována služba 6 

klientům. V domku je vytvořeno příjemné domácí prostředí. Klientky se dle svých možností 

podílejí na chodu domácnosti, vaří, uklízí, nakupují. Jsou naplněny zásady poskytované 

služby s akcentem na podporu samostatnosti, soběstačnosti, využívání veřejných zdrojů a 

maximální začlenění klientů do většinové společnosti.  

 

V centrální budově na adrese Svitavy, ul. T. G. Masaryka 9/33 je poskytována služba domov 

pro osoby se zdravotním postižením je poskytována 42 klientům 

Klienti této služby potřebují vysokou míru podpory vzhledem ke stupni postižení a věku. 

Odstěhováním dalších 6 klientů došlo k humanizaci prostředí. Ubytovací komfort se výrazně 

zvýšil, klienti mají na svých pokojích dostatek místa na uložení osobních věcí i potřebných 

kompenzačních pomůcek.  

Pomoc, podporu a ošetřovatelskou péči poskytuje tým pracovníků sociálních služeb a 

kvalifikovaných zdravotních sester, vč. fyzioterapeutky.  

Klienti mohou využívat různé odborné (psycholog) či zájmové aktivity – ateliér a pracovny, 

účastnit se nejrůznějších akcí pořádaných ve městě nebo mimo – kulturní a společenské 

akce, rekreační jízda na koních, solná jeskyně, aj.  

Byla uskutečněna celková oprava nádvoří v areálu Domova.  

Hlavním cílem je zlepšení, nebo alespoň udržení stávajících vědomostí, dovedností a 

návyků, podpora v samostatnosti a provádění sebe-obslužných úkonů.  
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S podporou zřizovatele a ve spolupráci s městem Svitavy je plánu na období do roku 2018 

společný projekt, jehož cílem je úplná transformace zařízení, tzn. opuštění hlavní budovy a 

poskytování služby klientům v zařízeních komunitního typu.  

 
Odlehčovací služby. Kapacita této služby je čtyři klienti. Služba je využívána především 

svitavskými občany. Z důvodu velkého zájmu bude kapacita služby zvýšena na 5, příp. na 6. 

Pro zajištění většího komfortu klientů byla služba rozšířena o jeden pokoj. K dispozici jsou 2 

jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj.  

 

B) Vzdělávání pracovníků  
Zákonná povinnost dalšího vzdělávání - - u všech sociálních pracovníků a 

pracovníků v sociálních službách byla v roce 2014 splněna zákonná povinnost 
dalšího vzdělávání podle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 

 
Další vzdělávání - vedle povinného vzdělávání (výše) byly realizovány desítky 
vzdělávacích akcí určených všem pracovníkům domova s cílem zvýšit kvalitu 
poskytovaných sociálních služeb. 
 
Supervizní podpora – byla zajišťována externím odborníkem – Ing. Syrovátková 
Služba DOZP a OS – 11 krát 
Služba CHB a PSB – 10 krát 
Mgr. Svoboda – supervize managementu 

 

 

2. VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ STANOVENÝCH PO. 

 
A. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 

 

 Příspěvek na provoz schválený RPk dne 29. 1. 2015  R/1630/15 ve výši 8 650 000,- 

Kč. 

 1. změna - příspěvek na provoz schválený RPk dne 19. 3. 2015 R/1769/15 zvýšen o 

částku  11 927 000,- Kč.  

Konečná výše příspěvku na provoz 20 577 000,- Kč 

 2. změna - příspěvek na provoz schválený RPk dne 5. 10. 2015 R/2187/15 zvýšen o 

částku  776 000,- Kč.  

Konečná výše příspěvku na provoz 21 353 000,- Kč 

 3. změna – výše investičního příspěvku 349 000,- Kč 

 K 31. 12. 2015 příspěvek na provoz vyčerpán v plné výši. 

 

B. LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ  

  limit mzdových prostředků schválený RPk na rok 2015 dne 29. 1. 2015 usnes. 

R/1630/15 v souladu s Programem podpory sociálních služeb v Pardubickém 

kraji(oblast č. 4) 

  stanoven ve výši  20 529 000,- Kč 

- na platy           20 345 000,- Kč 

- na OON               184 000,- Kč 
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 Změna limitu mzdových prostředků schválený RPk dne 26. 11. 2015 usnesením 

R/2289/15 stanoven ve výši  20 869 000,- Kč 

- na platy                            20 685 000,- Kč 

- na OON                                184  000,- Kč 

            K 31.12.2015 vyčerpáno na platy 20 684 971 Kč,- Kč. 

 K 31.12.2015 vyčerpáno na OON  160.962,- Kč. 

 

C. ČERPÁNÍ z FONDU INVESTIC 

 

 K 31. 12. 2014  čerpáno na: 

- Rekonstrukci a zpevnění nádvoří 1 144 542,63 Kč 

- Multifunkční tiskárnu Konica Minolta 72 890,40 Kč 

- Projektovou dokumentace – zateplení 264 000,- Kč 

- Posílení fondu oprav 100 860,76 Kč 

 Nepřekročitelný zůstatek pro rok 2015 stanoven na částku 4  300 000,- Kč. 

 Zůstatek IF k 31. 12. 2015 činí 4 423 798,70Kč. 

 

D. ODPISY 

 

 Plán objemu účetní odpisů je 910 000,- Kč. 

 K 31. 12. 2015 – objem účetních odpisů činí 916 581,16 Kč. 

 

E. FOND INVESTIC 

 

 Zřizovatelem stanoven nepřekročitelný zůstatek investičního fondu ve výši  

4 300 000,- Kč. 

 3. změna závazných ukazatelů – dotace do fondu investic 349 000,- Kč 

 Dar do fondu investic 30 000,- Kč 

 Čerpání z investičního fondu ve výši 1 509 403,39 Kč .  

 Zůstatek k 31. 12. 2015 činí 4 423 798,70 Kč. 

 

F. LIMIT PŘEPOČTENÉHO POČTU PRACOVNÍKŮ 

 Průměrný přepočet pracovníků schválený RPk na rok 2015 dne 29. 1. 2015 usnesení 

R/1630/15 v souladu s Programem podpory sociálních služeb v Pardubickém 

kraji(oblast č. 4) činí 86 pracovníků 

  

G. DALŠÍ HODNOTÍCÍ UKAZATELE 

 

 Zřizovatelem stanoven ukazatel „výsledek hospodaření doplňkové činnosti = zisk“ 

 Skutečnost = zisk z doplňkové činnosti ve výši 142 421,24 Kč. 

 Návrh na rozdělení: 80% do fondu odměn 113 936,99 Kč a 20% rezervního fondu 

28 484,25 Kč. 
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3. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ PO. 
 

3.1 Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření           

dle jednotlivých služeb +DČ 
    

  

  DOZP OS CHB PSB Celkem DČ 

náklady 26 059 599,83 Kč 1 044 597,38 Kč 12 319 165,94 Kč 380 377,95 Kč 39 803 741,10 Kč 1 308 583,04 Kč 

výnosy 26 059 599,05 Kč 1 044 597,00 Kč 12 319 164,50 Kč 380 377,30 Kč 39 803 737,85 Kč 1 451 007,53 Kč 

HV -0,78 Kč -0,38 Kč -1,44 Kč -0,65 Kč -3,25 Kč 142 424,49 Kč 
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3.2 Čerpání účelových dotací 

Účelové dotace a příspěvky 2015 

Poskytovatel   účel částka čerpáno 

Pardubický kraj  R/2187/15 na provoz 21 353 000,00 Kč 21 353 000,00 Kč 

Město Jevíčko Usnesení  č. 4/5 na provoz 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

Město Bystré Usnesení  č. 13 na provoz 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 

Město Polička dotace č. 016/2015 na provoz 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

Město Svitavy 
veřejnoprávní 
smlouva 

na provoz 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

Město Hlinsko Usnesení  č. ZM/9 pro klienta 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Město Česká Třebová 
veřejnoprávní 
smlouva 

pro klienta 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 

Město Vysoké Mýto 
veřejnoprávní sml. 
Č.1/OSZ/2015 

na provoz 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 

 

 

   

 

3.3 Mzdové náklady k 31. 12. 2015 

Funkce 

2015 Domov na rozcestí Svitavy 

 
Přepočtený počet zaměstnanců 

Celkem DOZP ODSL CHB PSB 

PSS 52,875 31,475 2,525 18,525 0,35 

SZP 6 5,5 0,1 0,4 0 

Sociál. pracovnice 2 1,075 0,025 0,875 0,025 

Manažer kvality 2 1 0 0,65 0,35 

Fyzioterapeut 1 0,55 0 0,45 0 

Administrativa 5,875 3,68 0,05 2,095 0,05 

Manuální pracovnice 3 3 0 0 0 

Kuchyň 6 6 0 0 0 

Prádelna 3 3 0 0 0 

Údržba 3 2 0 1 0 

Celkem 84,75 57,28 2,7 23,995 0,775 
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 3.4 Péče o spravovaný majetek 

 

  Investiční činnost v roce 2015 

    parcela č. / čp.  částka  

Rekonstrukce, oprava nádvoří   3411, 3412    1 144 542,63 Kč  

Oprava odtokového žlabu   3411, 3412       100 860,76 Kč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

PSS; 52,875

SZP; 6 Sociál.prac.; 2

Manažer kvality; 2

Fyzioterapeut; 1

Administrativa; 
5,875

Manuální prac.; 3

Kuchyň; 6

Prádelna; 3

Údržba; 3

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2015 
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Údržba a opravy v roce 2015 

                   částka  

Oprava a udržování zařízení  
 DOZP   160 504,05 Kč 

Oprava a udržování zařízení 
 CHB   91 790,67 Kč 

Oprava a udržování zařízení 
 OS   998,17 Kč 

Oprava a udržování - 
autoprovoz     40 134,68 Kč 

  
Renault 
Kango   14 213,00 Kč 

  
Mercedes 
Benz   13 132,00 Kč 

  
 

VW 
Transportér   12 789,68 Kč 

Oprava a udržování - budov     321 061,11 Kč 

  recepce          6 121,39 Kč  

  kotelna             2 384,91 Kč  

  3. oddělení           56 680,03 Kč  

  2. oddělení   7 265,83 Kč 

  CHB   4 141,83 Kč 

  OS   32 732,92 Kč 

  Purkyňova    70 443,78 Kč 

  kuchyň           56 605,62 Kč  

  prádelna           24 320,00 Kč  

  

veřejné 
prostranství, 
nádvoří           60 364,80 Kč  

Stavební opravy     100 860,76 Kč 

Oprava a udržování - podíl DČ     41 152,68 Kč 

  kuchyň           13 940,05 Kč  

  kavárna             4 671,81 Kč  

  prádelna   22 540,82 Kč 

  

  

 

 

zařízení  -
DOZP 25%

zařízení - CHB 
14%

zařízení - OS
autoprovoz  

6%

budovy, 
stavby 49%

budovy - podíl 
DČ 6%

Oprava a udržování
zařízení DOZP

Oprava a udržování
zařízení CHB

Oprava a udržování
zařízení OS

Oprava a udržování -
autoprovoz

Oprava a udržování -
budov, staveb

Oprava a udržování -
podíl DČ
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3.5. Pohledávky, závazky 
 

POHLEDÁVKY po lhůtě splatnosti 

     inter. doklad odběratel částka splatnost poznámka 

Pohledávka vůči 
státu 

smuteční obřady - nevyřízené 
dědictví klienta ( pí Kočová z roku 
2012 ) 13 230,00 Kč 31.12.2012   

Pohledávka vůči 
státu 

smuteční obřady - nevyřízené 
dědictví klienta ( pí Suchá z roku 
2015 ) 12 676,00 Kč 31.12.2015   

Fakultativní služba  
pí Červinková fakultativní služba č. 
58 - klient PSB 12,00 Kč 31.12.2015 

uhrazeno 
5.1.2016 

Fakultativní služba  
pí Havlíčková fakultativní služba č. 
59 - klient OS 288,00 Kč 31.12.2015 

uhrazeno 
5.1.2016 

Fakultativní služba  
p. Procházka fakultativní služba č. 
60 - klient OS 256,00 Kč 31.12.2015 

uhrazeno 
5.1.2016 

FV-DČ1600016  LIMARA Plus, Olešnice 423,00 Kč 7.6.2015   

FV-DČ1600041 LIMARA Plus, Olešnice 1 814,00 Kč 13.11.2015   

FV-
DČ1600045 LIMARA Plus, Olešnice 6 048,00 Kč 21.12.2015 

uhrazeno 
20.1.2016 

Celkem k 31.12.2015 34 747,00 Kč x x x xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZÁVAZKY po lhůtě splatnosti 
inter. doklad odběratel částka splatnost poznámka 

xxx xxx xxx xxx xxx 
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3.6 Vyhodnocení doplňkové činnosti 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

   

   D o p l ň k o v é   č i n n o s t i 

  náklady výnosy 

Stravování 531 803,47 Kč 549 156,79 Kč 

Praní a opravy prádla 325 953,25 Kč 527 332,38 Kč 

Kavárna - Café Rozcestí 232 535,31 Kč 142 353,19 Kč 

Zpracování dřevité vlny 22 313,00 Kč 34 537,37 Kč 

Byty PSB 195 978,01 Kč 197 627,80 Kč 

  1 308 583,04 Kč 1 451 007,53 Kč 

Celkový zisk z DČ   142 424,49 Kč 
 

  

  

 

3.7 Peněžní fondy 

Přehled fondů a jejich čerpání v roce 2015 

  R E Z E R V N Í    F O N D  

R E Z E R V N Í    F O N D z ostatních titulů 

Počáteční stav k 1. 1. 1 375 283,11 Kč 

Peněžní dary 10 000,00 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 1 385 283,11 Kč 

R E Z E R V N Í    F O N D tvořený ze zlepšeného HV 

Počáteční stav k 1. 1. 108 678,47 Kč 

Tvorba fondu Pk R/1857/15 ze 6.5.2015 674 063,86 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 782 742,33 Kč 

STRAVOVÁNÍ PRANÍ A OPRAVY 
PRÁDLA

KAVÁRNA - CAFÉ 
ROZCESTÍ

ZPRACOVÁNÍ DŘEVITÉ 
VLNY

BYTY PSB

Doplňková činnost

náklady výnosy
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  FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

Počáteční stav k 1. 1. 82 302,65 Kč 

Tvorba fondu - 1 % HM 206 849,71 Kč 

Přísp. na stravování -67 560,00 Kč 

Masáže, bowling, bazén -34 996,00 Kč 

Jubilea -14 000,00 Kč 

Přísp. PF -65 300,00 Kč 

Ostatní -300,00 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 106 996,36 Kč 
 
 
 

 I N V E S T I Č N Í     F O N D 

Počáteční stav k 1. 1. 4 710 511,33 Kč 

Tvorba fondu - odpisy 916 581,16 Kč 

Finanční dary 30 000,00 Kč 

Příspěvek zřizovatele 349 000,00 Kč 

Financování inv. potřeb 1 217 433,03 Kč 

a ) rekonstrukce a zpevnění nádvoří 1 144 542,63 Kč 

b) multifunkční tiskárna Konica Minolta 72 890,40 Kč 

Projektová dokumentace 264 000,00 Kč 

Posílení fondu oprav 100 860,76 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 4 423 798,70 Kč 

Čerpání prostředků investičního fondu 

Rekonstrukce a zpevnění nádvoří 1 144 542,63 Kč 

Multifunkční tiskárna Konica Minolta 72 890,40 Kč 

Projektová dokumentace 264 000,00 Kč 

Posílení fondu oprav 100 860,76 Kč 

  F O N D    O D M Ě N 

Počáteční stav k 1. 1. 146 066,77 Kč 

Tvorba fondu Pk R/1857/15 ze 6.5.2015 118 952,45 Kč 

Konečný stav k 31. 12. 265 019,22 Kč 

   

 

 

 



 

 
31 

 

3.8 Dary 

 

Přehled poskytovatelů  věcných darů - dle darovacích smluv 

Růžena Nehybová, Hostinné 
inv. vozík, polohovací postel, zdr. 
křeslo 16 135,00 Kč 

Blanka Nesvadbová, Letohrad inv. vozík, křeslo, ortopedický rošt 10 922,00 Kč 

Martek Medical a.s. Prostějov zdravotnický materiál 8 941,43 Kč 

Růžena Nehybová, Hostinné zažehlovací lis - označovač prádla 82 971,00 Kč 

Martek Medical a.s. Prostějov zdravotnický materiál 4 464,82 Kč 

Martek Medical a.s. Prostějov zdravotnický materiál 7 849,08 Kč 

Jindřich Zavadil, Ústí nad Orlicí polohovací postel, toal. křeslo 12 500,00 Kč 

Jaroslava Klusoňová, Janov 
inv. vozík, polohovací postel, antidek. 
mat. 35 633,00 Kč 

RWE GasNET, s.r.o. Ústí nad Labem zdravotnické pomůcky 56 004,00 Kč 

      

   

 

 
 
 

 
Přehled finančních darů - dle darovacích smluv 

Ing Zbyněk Chlumský 30 000,00 Kč 

JUDr. Milan Břeň 10 000,00 Kč 

      

   
Přehled příspěvků od měst a obcí - dle smluv 

Město Jevíčko 2 000,00 Kč 

Město  Bystré 1 000,00 Kč 

Město Polička 10 000,00 Kč 

Město Svitavy 40 000,00 Kč 

Město Hlinsko 9 000,00 Kč 

Město Česká Třebová 1 000,00 Kč 

Město Vysoké Mýto 10 000,00 Kč 

   Hodnota příspěvků, věcných a finančních darů za rok 2015 348 420,33 Kč 
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4. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ KE 

ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. 
 

 Opatření z minulé zprávy nebyla stanovena. 

 

 I nadále dbáme na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků. 

 

 

5. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL. 
 
Datum:   15. 4. 2015 

Kontrolující orgán:  Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor sociálních věcí 

Předmět kontroly:  Kontrola čerpání fondu investic v roce 2013 a 2014 

Závěr:  Závady neshledány.  

Opatření:  

 

Datum:   15. 4. 2015 

Kontrolující orgán:  Pardubický kraj, Krajský úřad, kancelář ředitele úřadu 

Předmět kontroly:  Hospodaření v DNR Svitavy – rok 2014, aktuální stav 

Závěr:  Závada – organizace nečerpala FKSP dle schváleného 

rozpočtu  

Opatření:   Připomínky zapracovány ihned do příslušných vnitřních 

předpisů organizace. Závada odstraněna ihned.  

 

Datum:  30. 10. 2015 

Kontrolující orgán: DW HYGIENA s.r.o. 

   MVDr. Hana Walterová 

Předmět kontroly: Kontrola provozu a funkčnosti HACCAP 

Závěr:  HACCP je funkční, kontrola a evidence kritických bodů je řádně 

vedena, k porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů v uplynulém 

období nedošlo, stížnosti z řad konzumentů žádné řešeny 

nebyly. Pracovníci svědomitě plní úkoly vyplývající z HACCP, 

dodržují hygienické požadavky na provoz. O kontrolách provozu 

i kritických bodů jsou vedeny pravidelně záznamy. Z hlediska 

zjištění vysokého stupně kvality pokrmů zájem externích 

strávníků zůstává na stejné úrovni.  Orgán veřejného zdraví 

nestanovil žádné opatření, poslední kontrola byla provedena 

v 11/2014. Provoz zařazen do hodnocení výživových hodnot u 

jednotlivých pokrmů, které bude zjišťovat KHS Svitavy. 

Opatření: Označit nádobu na kuchyňské zbytky – provedeno v průběhu 

kontroly. 

                                  Označit pokrmy vyrobené do zásoby – provedeno v průběhu 

kontroly a dále.  

 

Datum:  2. 11. 2015 

Kontrolující orgán: Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Svitavy 

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v nařízení Evropského  

 parlamentu a rady, kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva. 
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Závěr:   Závady nebyly zjištěny 

Opatření: 

 

Datum:   12. 11. 2015 

Kontrolující orgán:  Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký a Pardubický 

kraj. 

Předmět kontroly:  dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 modst.1 

zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů, se zaměřením zejména na 

 Povinnosti na úseku dovolené 

 Povinnosti na úseku náhrad 

 Povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců 

 Povinnosti na úseku pracovní doby 

 povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr 

 Povinnosti na úseku rovného zacházení 

Závěr:   Porušení § 40 odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

Porušení § 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

Opatření:  Administrativní nedostatek odstraněn oznámením dotčené 

pracovnici ihned. 

 

Datum:  7. 12. 2015 

Kontrolující orgán: Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Svitavy 

Předmět kontroly: Odběr vzorků celodenní stravy.  

Závěr:   Závady nebyly zjištěny 

Opatření: 

 
INTERNÍ AUDITY 
Datum:  27. 4. 2015 

Kontrolující orgán: Ing. Pavel Bulhart, interní auditor 

Předmět kontroly: Interní audit  - evidence depozit 

Závěr:  Bez zjištěných závad. 

Opatření:   

 

Datum:  10. 9. 2015 

Kontrolující orgán: Ing. Pavel Bulhart, interní auditor 

Předmět kontroly: Interní audit - kalkulace prádelny 

Závěr:   Bez zjištěných závad. 

Opatření:   

 

 

Datum:  1. 10. 2015 

Kontrolující orgán: Ing. Pavel Bulhart, interní auditor 

Předmět kontroly: Interní audit – evidence depozit 

Závěr:   Bez zjištěných závad 

Doporučení:  Byla zpracována ihned. 

 

Datum:  26. 11. 2015 

Kontrolující orgán: Ing. Pavel Bulhart, interní auditor 
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Předmět kontroly: Interní audit – fond kulturních a sociálních potřeb 

Závěr:   Bez zjištěných závad 

Opatření:  Byla zpracována ihned. 

 

 

 

  

 

 

6. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM. 

Domov na rozcestí Svitavy zpracovává a uveřejňuje Zprávu o činnosti a plnění úkolů 
organizace a v této podává informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím 
hospodářském postavení organizace. Zprávu zveřejňuje v termínu nejpozději do konce 
března následujícího kalendářního roku.  
 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Na www.dnrsvitavy.cz je zveřejněn vnitřní předpis Směrnice č. N 

02/2011 v aktuálním znění, kde je popsán postup při poskytování informací.  

V roce 2015 Domov na rozcestí Svitavy neposkytoval žádné informace dle tohoto zákona. 

 

7. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 

435/2004 Sb., o ZAMĚSTNANOSTI. 

 

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015. 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  85,47                

Z toho povinný podíl      3,41                                        

 

Plnění povinnosti podle §81 odst.2 písm. a) a b) zákona 

Zaměstnání u zaměstnavatele     2,04                         

Odběr výrobků a služeb      1,55                               

Celkem        3,59                                                   

Odvod do státního rozpočtu                         0 

 

 

 

http://www.dnrsvitavy.cz/
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8. REALIZOVANÉ PROJEKTY. 

 

Název Projektu: „Přírodní hřiště při MŠ Starý Svojanov“ 

Realizátor:  Městys Svojanov 

Partner:  Domov na rozcestí Svitavy 

Zapojení do projektu: Klienti DNR Svitavy se budou na realizaci podílet formou 

převzetí partnerství nad „Človíčkovým dnem v kuchyni“., 

v předem dohodnutých termínech. Jednotlivé činnosti budou 

zjišťovány po dobu 5 let od ukončení projektu  

                                              – min. do 31. 12. 2019. 

 

Název Projektu: „Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování veřejného rozhlasu 

v Městyse Svojanov.“ 

Realizátor:  Městys Svojanov 

Partner:  Domov na rozcestí Svitavy 

Zapojení do projektu: Klienti DNR Svitavy se budou na realizaci podílet formou 

spolupráce při úpravě oddychové zóny u jezu a společným 

vysazováním stromů a keřů. Jednotlivé činnosti budou 

zjišťovány po dobu 5 let od ukončení projektu 

                                              – min. do 31. 12. 2015. 

 

Název Projektu: „Svojanovem bezpečně“ 

Realizátor:  Městys Svojanov 

Partner:  Domov na rozcestí Svitavy 

Zapojení do projektu: Klienti DNR Svitavy se budou na realizaci podílet formou 

převzetí partnerství nad vybranými sloupy elektrického vedení, 

na kterých budou umístěna lampy veřejného osvětlení. Tyto 

sloupy si sami označí výtvarným motivem. Jednotlivé činnosti 

budou zjišťovány po dobu 5 let od ukončení projektu  

                                               – min. do 31. 12. 2015. 

 

Název Projektu: Podporované zaměstnávání 

Realizátor:  Rytmus Východní Čechy, o.p.s.  

Partner:  Domov na rozcestí Svitavy 

Zapojení do projektu: Spolupráce při zajišťování služby sociální rehabilitace pro 

klienty využívající služeb Domova na rozcestí Svitavy, kteří mají 

reálné předpoklady pro uplatnění na volném trhu práce, nebo 
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potřebují rozvíjet sociální dovednosti. Zavedením této služby je 

zajištěno aktivní zapojení osob z cílové skupiny, které vede 

k získání pracovního uplatnění. Hlavní cílovou skupinou jsou 

osoby se zdravotním postižením, zejména lidé s mentálním 

postižením.  

 

Název Projektu: Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém 

kraji. 

Realizátor: INSTAND, o.s. – institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve 

veřejných službách. 

Partner:  Domov na rozcestí Svitavy 

Zapojení do projektu: Zpracovat transformační plán zařízení – služba DOZP. Zajistit 

prohloubení odborných kompetencí pracovníků prostřednictvím 

vzdělávání. Podpořit individualizovaný přístup poskytnutím 

supervize klíčovým pracovníkům. Projekt se bude realizovat do 

června 2015 

 


