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I. Sídlo organizace 
 

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace  

Sídlo:  Okružní 104, 435 13 Meziboří    
IČ:  49872516  
DIČ:  CZ49872516 
 

II. Vznik a postavení organizace 
 

Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě čj. 20/1994,  
ze dne 13. července 1994. V té době byl Domov ještě součástí Okresního ústavu sociální 
péče v Litvínově a sdružoval ještě další objekty sociální péče na území mosteckého 
okresu. V roce 1994 byla tato organizace zrušena a ke dni 1. 1. 1995 byl Domov 
důchodců otevřen jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. 
Součástí Domova byly dvě budovy v ulici Okružní čp. 104 a v Javorové čp. 102 
v Meziboří. V objektu v Okružní ulici byly poskytovány sociální služby Domov pro seniory 
a v Javorové ulici byly poskytovány sociální služby – Domov penzion pro důchodce 
o celkové kapacitě 150 lůžek. Zřizovatelem byl Okresní úřad v Mostě.  
     
V roce 2003 převzal zřizovatelskou funkci, usnesením Rady Ústeckého kraje  
č.180/49/2002, ze dne 4. prosince 2002 Ústecký kraj. V roce 2007 byla služba Domov  
penzion pro důchodce zrušena a do registru poskytovatelů sociálních služeb byly  
zaregistrovány dvě sociální služby – Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se  
zdravotním postižením. S účinností od 1. 1. 2014 byla zaregistrována a otevřena nová 
sociální služba Domovy se zvláštním režimem. 
     
S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně názvu organizace.  
Od uvedeného data vystupuje naše organizace pod novým názvem:   
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 

 
Právní forma organizace je: příspěvková organizace.  
Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem  
a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických 
a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele 
 

III. Zaměření a činnost organizace 
 

1. Stručný přehled hlavních činností organizace  
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako 
činnosti nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. 

2. Poskytované sociální služby 
Organizace má v registru poskytovatelů zaregistrovány tyto sociální služby: 
 
Druh služby: Domovy pro seniory 
Identifikátor: 2068891 
Kapacita domova: 82 lůžek                                                                    
Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) 
Dolní věková hranice se netýká stávajících uživatelů. 
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Místo poskytování: Okružní čp. 104 a Javorová čp. 102, Meziboří, PSČ 435 13 
Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě 
 
Poslání: 
Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytových sociálních služeb seniorům, 
kteří mají sníženou soběstačnost, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem 
ke svému věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich 
individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme 
pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří a sociálnímu začleňování, 
podporujeme soběstačnost uživatelů, jejich vazby na osoby blízké a veřejné služby. 
 
Druh služby:  Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Identifikátor služby: 4814058 
Kapacita: 4 lůžka 
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s mentálním postižením. 
Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27-65 let) 
Místo poskytování: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13 
Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě 
Sociální služba je poskytována pouze stávajícím uživatelům. Poskytovatel postupně 
ukončuje poskytování tohoto druhu sociální služby. 
 
Poslání: 
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytových 
sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost, 
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vzhledem ke svému zdravotnímu postižení 
a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby. Na základě jejich individuálních potřeb 
a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu 
směřující k prožití smysluplného, aktivního a kvalitního života v důstojném a bezpečném 
prostředí. 
 
Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem 
Identifikátor: 4100257 
Kapacita domova: 36 lůžek                                                                    
Okruh osob: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, u kterých byla 
stanovena diagnóza Alzheimerova nemoc, stařecká nebo jiný typ demence 
Specifikace věkové struktury cílové skupiny: sociální služba je poskytována od 55 let 
věku. 
Službu neposkytujeme: Osobám závislým na návykových látkách a s jiný typem 
chronického duševního onemocnění (např. schizofrenie, etylická demence). 
Místo poskytování: Okružní čp. 104, Meziboří, PSČ 43513     
Časový rozsah poskytované sociální služby: nepřetržitě 
 
Poslání:  
Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby    
osobám, které mají sníženou soběstačnost vlivem chronického duševního onemocnění, 
které nejsou schopny nadále setrvat ve svém dosavadním přirozeném prostředí, a to ani 
s využitím terénních či ambulantních forem sociálních služeb. Svou činností podporujeme 
uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních 
společenských kontaktů, využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových 
vazeb uživatele, zajišťujeme a podporujeme je při zapojení do společenského života. 
Udržujeme jejich psycho – motorické schopnosti 
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IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing 
 

Stavebně technické členění 

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace se nachází v blízkosti centra 
města Meziboří, v klidové části obklopené zelení, v příznivých klimatických podmínkách. 
Život zde je nedílnou součástí života ve městě. Potřebná veřejná zařízení a instituce jsou 
dosažitelná veřejnou autobusovou dopravou i pěšky. Obě budovy jsou svým celkovým 
charakterem příjemným místem k bydlení a k poskytování kvalitních sociálních služeb. 

                                Domov sociálních služeb, p. o., Okružní čp. 104 

          

        

                                  Domov sociálních služeb, p. o., Javorová čp. 104 
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Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace poskytuje sociální služby ve 
dvou budovách. V budově v ulici Okružní čp. 104 a budově v ulici Javorové čp. 102, které 
jsou od sebe vzdáleny cca 150 metrů. Stáří budov je 65 let. Jde o dvě samostatné, 
bezbariérové budovy, které mají tři nadzemní podlaží. K relaxaci, společenským akcím, 
ale i k sportovním aktivitám slouží zahrady se stromy, venkovním posezením s pergolami, 
lavičkami, grily a hřištěm na pétanque. Obě budovy disponují v omezeném počtu 
odstavnými plochami pro motorová vozidla návštěvníků, přístupovými a příjezdovými 
komunikacemi. 

 
Provozně technické členění domova: 
 
Každá budova je v I. nadzemním podlaží propojena středním traktem, ve kterém je jídelna 
pro naše uživatele a zaměstnance. V budově Okružní čp. 104 na ní navazuje 
provoz kuchyně a v budově Javorová čp. 102 je výdejna stravy. 
 
V budovách naleznete tyto úseky:  
 
Vstupní část, ve které je vstupní hala, recepce s prostorem pro telefonní hovory  
a návštěvy, šatna zaměstnanců, koupelna a sociální zařízení, místnost pro kuřáky a pietní 
koutek.     
 

         
  
                             
Společenský prostor, ve kterém se nachází místnosti dle potřeb uživatelů: knihovny 
s čítárnou, jídelny, tělocvičny, terasa, kantýna, klubovny pro zájmovou činnost, kavárnička 
pro setkávání a oslavy uživatelů, místnost pro bohoslužby, aktivizační místnosti  
a reminiscenční místnost 
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Stravovací část, kde nalezneme jednotlivé pracovní úseky pro přípravu a výrobu 
pokrmů, sklady potravin, kanceláře vedoucí stravovacího oddělení a skladnice potravin, 
šatnu zaměstnanců, denní místnost, sociální zařízení s WC se sprchou.    
   

        
 
Zdravotní úsek, kde je denní místnost pro sestry a lékaře. 
 

         
                                      
Správní část, který zahrnuje kanceláře administrativy účetní, finančního a majetkového 
referenta. 
 

         
                            
Prádelenský prostor, kde nalezneme jednotlivé pracovní úseky pro třídění, namáčení, 
praní, žehlení, sušení, opravu prádla a sklady.   
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Technický úsek, kde se nacházejí úklidové místnosti, garáž, údržbářská dílna, sklady, 
denní místnosti, spisovna, místnost pro dočasné uložení zemřelých, místnosti pro 
technická zařízení, kotelny, strojovny výtahu a vzduchotechniky, půdy a elektrorozvodny. 

         

 
Ubytovací část nabízí jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje. Základní vybavení pokoje 
tvoří pečovatelské lůžko s příslušenstvím, křeslo, židle a stůl, noční stolek, prádelník  
a šatní skříň pro oblečení a osobní věci.  
V kombinaci s vlastním nábytkem, elektrospotřebiči a běžnými předměty sloužící  
k dekoraci, vytváříme podmínky pro důstojné bydlení našich seniorů. 
 

     
 
Nedílnou součástí ubytovací části jsou sociální zařízení, které tvoří koupelny se sprchou, 
umývárny a WC místnosti. Vybavení koupelen hydraulickými vanami s hydromasáží, 
zvedacími hygienickými sedačkami a lehátkem, zajišťují uživatelům hygienický komfort  
a zaměstnancům eliminaci námahy při zvedání a přesunu klientů do vany. 
 
Čistota, bezbariérovost, bezpečnost a barevnost prostředí Domova působí příjemně na 
uživatele i návštěvy. Navozuje spokojenost a více připomíná domácí prostředí. 
 
Hlavní nabídka zprostředkovaných služeb: 
 Lékařské služby, pohotovostní a rychlé záchranné pomoci 
 Revize 
 Služby odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu 
 Služby dodávek všech druhů energií 
 Služby telekomunikační a kabelové 
 Služby pedikérské a kadeřnické 
 Servisní a opravárenské služby 
 Služby duchovní 
 a jiné 
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V roce 2016 jsme zakoupili, opravili a zmodernizovali… 
 
koupelna - hydroterapeutická vana         kuchyně - plynová kamna  

               
      
 
 prádelna - žehlič prádla 

  
 

vybavení reminiscenční místnosti 
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vybavení aktivizační místnost 

        
   

        
 
 
 

vybavení vzpomínkového koutku 
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nový nábytek pro uživatele do pokojů 

        
                         

        
 

 

vybavení denních místností zaměstnanců 
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rekonstrukce sociálních zařízení personálu 

        
 

       
  
 
vybavení, oprava dílny a garáže 
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Stavební práce - parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u budovy v ul. 
Javorová čp. 102 

       
 

         
                                               

            

Outsourcing 

Organizace využívala v roce 2016 vnější zdroje pro zajištění provozu u všech    
poskytovaných sociálních služeb. Jednalo se o podpůrné činnosti pro využívání  
nezbytných služeb externími firmami: 
IReSoft s.r.o. – poskytnutí licence informačního systému Cygnus 
Nitex s.r.o. – poskytování internetu 
Gordic s.r.o. – poskytnutí účetních programů 
Vema a.s. – poskytnutí mzdových programů 
Marius Pedersen a.s. – odvoz, svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu 
Elektrošrot a.s. – likvidace odpadu 
Kontrol s.r.o. – poskytování poradenství v oblasti BOZP 
AZ Kort ekonomik s.r.o. – poradenství v oblasti účetnictví 
Audit & consulting s.r.o. – provádění auditu účetnictví 
Vodafone a.s., O2 – poskytování telekomunikačních služeb 
Hasman – výtahy Most – zajišťování provozu a revizí výtahů 
ArioHuntleigh s.r.o. – záruční a pozáruční servis vodohydraulických van a elektrických 
zvedáků 
Reisswolf s.r.o. – zajištění likvidace dokumentů 
Kháron – zajištění pohřebních služeb 
Dále jsme využívali poskytování služeb v oblasti výpočetní techniky, zajišťování 
elektrooprav a elektrorevizí. 
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V. Základní údaje o klientech 
1. Kapacita Domova byla v roce 2016 celkem 122 lůžek. 
    Z toho:        počet uživatelů: 
    Domov pro seniory v ulici Okružní a Javorové   82  
    Domov pro osoby se zdravotním postižením v ulici Okružní 4 
    Domov se zvláštním režimem v ulici Okružní   36               

 
2. Přehled a počty používaných kompenzačních pomůcek pro uživatele 
    v roce 2016:                                                      
                                     
 počet uživatelů celkem 118, z toho: 

          na invalidním vozíku  23            
          samostatně mobilní  37 
          mobilní s pomůckou  33 
          zcela imobilní   24 

 
3. Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování: 27 
     
4. Zdravotní stav uživatelů: 
 částečně inkontinentní 11 
 plně inkontinentní  85 
 s psychiatrickou diagnózou 54 
 zbaveni a omezeni v právních úkonech 6           

                         
5.  Počet klientů se smyslovým zdravotním postižením: 

  neslyšící  0 
  nedoslýchaví a se zbytkovým sluchem 10 
  nevidomí  1 
 

Údaje o počtu uživatelů, věkovém složení a další specifikace jsou uvedeny  
v příloze č. 1. 
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VI. Organizační struktura  
 
1.   Řízení a organizační členění organizace 
Viz. Obr. Organizační schéma. Pozn. Čísla uvedená za názvem organizace, úseku či 
oddělení a čísla uvedená u jednotlivých pracovních pozic odpovídají počtu zaměstnanců.  

 
Statutární orgán: Helena Tichá, ředitelka 
 

Organizační schéma Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. 
platné k 31. 12. 2016 

 
 

 
 
Provozní úsek 
Vedoucí: vedoucí provozního úseku  
Podřízena: řediteli organizace 
Řídí pracovní skupiny technického, stravovacího a ekonomického oddělení. Zajišťuje 
provozní úkoly organizace.  
Prostřednictvím vedoucího ekonomického oddělení, řídí pracovní skupinu účetní, 
finančního referenta a referenta majetku a administrativy. Zajišťuje ekonomické úkoly 
organizace, zabezpečuje komplexní agendu plánování, rozpočtu a financování 
organizace, zpracovává a vyhodnocuje účetnictví včetně mzdového účetnictví, personální 
agendu a personální rozvoj zaměstnanců, vykonává správu majetku a provádí jeho 
inventarizaci.  
Prostřednictvím vedoucího technického oddělení řídí pracovní skupinu řidičů - údržbářů, 
údržbářů budov a zeleně, prádelny a telefonních manipulantů.  
Plánuje a zajišťuje běžnou opravu, správu údržbu a úklid budov a okolí budov, provádí 
údržbářské práce strojního a stavebního charakteru a zajišťuje provoz, údržbu  
a hospodárné využívání služebních vozidel. Řídí a zajišťuje výsadbu a údržbu zeleně na 
pozemcích ve správě organizace. Zajišťuje praní, žehlení a mandlování osobního  
a ložního prádla uživatelů včetně zašívání a praní osobních ochranných pracovních 
prostředků zaměstnanců. Řídí pracovní skupinu recepce a zajišťuje tak provoz telefonní 
ústředny, obsluhuje monitorovací systém a ochranu objektů. Zabezpečuje plánování  
a provedení revizí a zajišťuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
zaměstnance Domova. 
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Prostřednictvím vedoucího stravovacího oddělení řídí pracovníky pro přípravu  
a výrobu stravy, zásobování a skladování potravin a úklid v kuchyni.  
Organizuje a zodpovídá za výrobu, distribuci a podávání stravy uživatelům  
a zaměstnancům, v souladu s hygienickými a protiepidemiologickými předpisy  
ve stravování a v souladu s podmínkami a opatřeními k ochraně veřejného zdraví.  
Provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad 
k likvidaci oprávněným firmám.  
 

Sociální úsek 
Vedoucí: vedoucí sociálního úseku 
Podřízena: řediteli organizace  
Řídí pracovní skupiny oddělení sociální služby domovy pro seniory a domovy pro osoby 
se zdravotním postižením a oddělení zvláštního režimu. 

Prostřednictvím vedoucí oddělení sociální služby domovy pro seniory a domovy pro 
osoby se zdravotním postižením řídí pracovní skupinu oddělení sociální služby domovy 
pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Pracovní skupinu tvoří 
sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách. 

Prostřednictvím vedoucí oddělení zvláštního režimu řídí pracovní skupinu oddělení 
zvláštního režimu. Pracovní skupinu tvoří sociální pracovnice a pracovníci v sociálních 
službách. 

Poskytuje sociální služby se stanovením cílů, v souladu s metodikou, při jejichž realizaci 
nedochází k porušování základních etických principů, především lidských práv  
a občanských svobod uživatelů, jejich bezpečnosti, zdraví a života. Při příjmu uživatele, 
v průběhu adaptace a dalšího pobytu rozvíjí a navazuje důvěrné vztahy a vypracovává 
individuální plán podpory a aktivity, který vychází z potřeb a přání uživatele.  
Zabezpečuje sociální agendu včetně vedení standardní dokumentace, zajišťuje 
metodické a analytické činnosti a informační servis. Jedná se zájemci o službu, 
zprostředkovává kontakty na další instituce a odborníky při řešení nepříznivé sociální 
situace uživatele sociální služby, spolupracuje s rodinami uživatelů a provádí 
vyhodnocování v oblasti sociální práce. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a aktivizační 
činnost. 
Řídí pracovníky úklidu a zabezpečuje úklid v budovách a úklid venkovního prostranství. 
Provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad 
k likvidaci oprávněným firmám.  
 

Zdravotní úsek 
Vedoucí: vedoucí sestra 
Podřízena: řediteli organizace 
Řídí pracovní skupinu: sestry bez odborného dohledu, fyzioterapeuta, ergoterapeuta 
a nutričního terapeuta.  
Zajišťuje zdravotní péči formou tzv. zvláštní ambulantní péče.  
Zabezpečuje dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad Domova. 
Prostřednictvím vhodných metod systematicky a všestranně uspokojuje potřeby uživatele 
ve vztahu k udržení jeho zdraví nebo potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním. 
Zvláštní pozornost věnuje péči o umírající a zemřelé.  
Provádí třídění a ukládání odpadu dle zákona a na základě smlouvy předává tento odpad 
k likvidaci oprávněným firmám.  
 
Každý vedoucí pracovník organizace, který řídí přímo nebo metodicky kolektiv 
podřízených zaměstnanců, má kromě všeobecně platných povinnosti a práv, v souladu 
s všeobecně platnými právními předpisy ještě další práva a povinnosti, vyplývající 
z vnitřních předpisů organizace a pokynů nadřízeného. 
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VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců 
 
 
1. Přehled o zaměstnancích 
                                                počet osob 
 

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2016                                                                107 

Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2016                                                            108 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 
k 31. 12. 2016                                    

108,9 

Počet nástupů do pracovního poměru                                                                29 

Počet ukončení pracovního poměru                                                                   30 

Z toho:  

§ 49 dohodou 9 

§ 50 výpovědí ze strany zaměstnance 7 

§ 52 organizační změny 1 

§ 65 uplynutím doby určité 7 

§ 66 ve zkušební době                      5 

 
 
2. Vzdělávání zaměstnanců  
 
Kromě každoročně se opakujících školení, která jsou povinná pro všechny zaměstnance 
Domova, absolvovali naši zaměstnanci školení zaměřená na následující oblasti:  
 
Zaměstnanci přímé péče 

 Individuální plánování a rizikové chování uživatele v SS 
 Úvod do problematiky bolestí zad a předcházení prac. neschopnosti pracovníků                    
    přímé péče 
 Úvod do problematiky týmové práce 
 Ochrana práv uživatele 
 Individuální plánování a klíčový pracovník 
 Typologie osobnosti podle barev 
 Etika v sociální práci 
 Základy polohování a prevence dekubitů 
 Úvod do péče o seniory na pracovištích se zvláštním režimem 
 Zvládněte hravě ošetřovatelskou dokumentaci 
 Péče o rány a dekubity a sledování materiálu k ošetřování chronických ran  
    – „Kulatý stůl“ 
 Ve dnech 12. 4. a 19. 5. se uskutečnily Supervize pro pracovníky přímé péče 
 Stáž jsme našich pracovníkům zajistili v HOSPICu Most a DSS Litvínov – Janov 
 Školení – příspěvek na péči, úkony péče 
 Fenomén smrti a umírání 
 Opruzeniny 
 Stres a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích 
 Infekční a hygienická rizika v sociálních službách 
 Kožní choroby a defekty 
 Malnutrice a dehydratace v seniorském věku 
 Léčebné pomůcky pro rehabilitaci po cévní mozkové příhodě 
 Inkontinentní pomůcky 
 Vyhoření v pomáhajících profesích 
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 Paliativní péče 
 Bílá kniha v sociálních službách 
 Omezení svéprávnosti k právním úkonům 
 Cesta k porozumění lidem s demencí – sebeudržovací terapie 

 Alzheimerova choroba: nemoc, která vám ukradne mozek. 
 Etické výzvy fenoménu demence 
 Úskalí spolupráce s rodinou klienta 
 Alzheimerovou choroba – včasné odhalení 
 Stáří, senilita, demence – změny zdravotního stavu 
 
 
Ostatní zaměstnanci 

 Personální a mzdová problematika v roce 2017 
 Gordic – změny v účetnictví 
 Novinky v účetnictví 
 Stravovací úsek se zúčastnil interního auditu HACCP 
 Veřejné zakázky  
 spisová služba  
 pasportizace 
 registr smluv  
 
Zaměstnavatel vytvářel zaměstnancům příležitosti pro vzdělávání formou přednášek, 
školení, workshopů, seminářů, kurzů, vzájemných konzultací, prostřednictvím internetu, 
výstav a pracovních návštěv. Celkově jsme se při výběru témat zaměřili na kvalitu 
poskytování sociálních služeb a standardy kvality poskytovaných sociálních služeb.  
 

              

Údaje o počtu, struktuře a stavu zaměstnanců a průměrné mzdy roku 2016 jsou uvedeny  

v příloze č. 2 
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VIII. Hospodaření organizace 
 
1. Ekonomické ukazatele - Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem na rok 2016: 
 

Závazný ukazatel Výše v tis. Kč.  

Příspěvek zřizovatele na provoz 16 052 

Objem prostředků na platy                                       23 348 

Odpisy DHM                                                                       985 

 
 

2. Zhodnocení výsledků hospodaření 
    PŘÍJMY 
Celkové příjmy byly v roce 2016 plněny na 100,18 % vzhledem ke schválenému   
finančnímu plánu a to ve výši 49 713 tis. Kč. 
 

Příjmy Výše v tis. Kč. 

Tržby od uživatelů (pobyt, strava, 
příspěvek na péči, fakultativní činnost) 

 
21 676 

Výnosy od zdravotních pojišťoven   1 215 

Ostatní výnosy z prodeje služeb 
(zejména strava zaměstnanců)  

 
     472 

Dotace na sociální služby   9 659 

Příspěvek zřizovatele na provoz 16 052 

Jiný účelově určený příspěvek 
zřizovatele 

    
     135 

Dotace od Úřadu práce      181 

Dotace od města Meziboří        10 

Fondy      164 

 

Výdaje 

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán ve výši 49 625 tis. Kč. 
  
 

Výdaje Výše v tis. Kč. 

Potraviny  4 120 

Čisticí prostředky                                                                     355 

Ostatní materiál  1 641 

Spotřeba energie  3 153 

Vodné      389 

Opravy a udržování stavební      680 

Opravy a udržování ostatní      144 

Služby   1 427 

Osobní náklady                                              34 932 

Odpisy      985 

Náklady z DDHM   1 726 

Ostatní náklady        73 

 
 
Výsledek hospodaření: za rok 2016 činí zisk 88 tisíc Kč. 
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3. Majetek 

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku organizace činila k 31. 12. 2016 celkem  
70 977tisíc Kč, z toho: 
 

 dlouhodobý hmotný majetek na účtu 021 - Stavby činil 36 062 tis. Kč 
 stav na účtu 022 - DHM činil 14 678 tis. Kč 
 stav na účtu 028 - DDHM byl k 31. 12. 2016 celkem 15 381 tis. Kč 
 a stav na účtu 031 – Pozemky činil 365 tis. Kč 

 
 

4. Tvorba a čerpání fondů: 

Rezervní fond 
 Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 činil 168 tisíc Kč.  
 Celkové příjmy v roce 2016 činily 220 tis. Kč, z toho příděl ze zlepšeného výsledku 

hospodaření za rok 2015 činil 56 tisíc Kč a 164 tisíc Kč činily finanční sponzorské 
dary.  

 Z fondu bylo čerpáno v roce 2016 celkem 164 tisíc Kč na kulturní, společenské 
o a další akce uživatelů a na pořízení zdravotních pomůcek pro uživatele. 

 Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 byl 224 tisíc Kč. 
 
Investiční fond 
 

 Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 byl 151 tisíc Kč.  
 Příjmem fondu byly odpisy z dlouhodobého majetku ve výši 985 tis. Kč, investiční 

účelový příspěvek Zřizovatele na provedení stavby s názvem: Parkové úpravy 
s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u budovy v ul. Javorová čp. 102 ve výši 
4 500 tis. Kč a investiční účelový příspěvek Zřizovatele na provedení Rekonstrukce 
sociálních zařízení a WC celkem 850 tis. Kč.  

 Z fondu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 6 297 tisíc Kč, z toho: 
Na Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u budovy v ul. 
Javorová čp. 102 bylo čerpáno 4 491 tis. Kč, na rekonstrukci sociálních zařízení 
bylo čerpáno 843 tis. Kč, na pořízení 2 ks sporáků plynových bylo čerpáno 194 tis. 
Kč a na pořízení 1 ks žehliče bylo čerpáno 105 tis. Kč. Čerpání ve výši 16 tis. Kč 
činily vrácené nevyčerpané prostředky z investičního účelového příspěvku 
Zřizovateli a 648 tis. Kč činily odvody z odpisů movitého a nemovitého majetku 
Zřizovateli.  

 Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činil 190 tisíc Kč.  
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Fond kulturních a sociálních potřeb 

 Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016 byl 226 tisíc Kč.  
 Zdrojem fondu byl zákonem stanovený základní příděl z mezd zaměstnanců ve 

výši 382 tisíc Kč.  
 Z fondu bylo čerpáno podle Pravidel pro tvorbu a použití fondu a rozpočtu celkem 

484 tisíc Kč.  
 Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 činil 124 tisíc Kč. 

 

Benefity pro zaměstnance čerpané z Fondu kulturních a sociálních potřeb  

 Příspěvek na stravování-obědy zaměstnanců v celkové výši 142 tis. Kč 
 Příspěvek na rekreaci v celkové výši 132 tis. Kč 
 Příspěvek na kulturu a sport  - permanentky do divadla, permanentky do 

plaveckého bazénu, rehabilitační programy 167 tis. Kč 
 Na dary peněžní k životním jubileím, odchody do starobního důchodu 43 tis. Kč 
 Bezúročné zápůjčky a sociální výpomoc 74 tis. Kč 

 
 
Údaje o přehledu nákladů, výnosů, výsledku hospodaření, čerpání fondů, přehledu 
veřejných zakázek a sponzorských darů jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 
 

IX. Finanční plán na rok 2017 
 
Finanční plán Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace byl zpracován 
v souladu s metodikou zřizovatele pro zpracování finančních plánů příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje a se zásadami pro sestavování finančního plánu jako 
vyrovnaná bilance předpokládaných nákladů a výnosů.  
Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečnosti k 31. 12. 2016, ze skutečnosti k 30. 6. 
2016, z očekávané skutečnosti k 31. 12. 2016 a z předpokladu zvýšení cen spotřebního 
materiálu, potravin a služeb. Významným zdrojem příjmů budou tržby od uživatelů za 
pobyt a stravu, za příspěvky na péči, příspěvek zřizovatele na provoz a Dotace MPSV na 
sociální služby 
 

X. Poděkování 
 

Děkujeme zřizovateli Ústeckému kraji, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Městu Meziboří 
a Městskému úřadu v Litvínově, sponzorům, dobrovolníkům, dodavatelům, organizacím  
a lidem ochotným nám pomoci uskutečňovat naše cíle a poslání. Poděkování patří všem 
zaměstnancům Domova, bez jejichž obětavé práce bychom nemohli naplňovat cíle a 
předsevzetí a v neposlední řadě děkujeme všem uživatelům za jejich přízeň. 
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XI. Vedení organizace, kontakty 
 

 poštovní adresa:    Okružní č. p. 104, 435 13 Meziboří 
 

 spojovatelka recepce: 
    Okružní 104, Meziboří          476 748 218, 476 748 175 
    Javorová 102, Meziboří        476 748 217 

        
 fax:       476 748 263 

 webové stránky:    www.ddmezibori.cz 
 

 datová schránka:             8m6khzg 
 

Kontakty 
                                                          

funkce jméno a příjmení Telefon e-mail 

 
Ředitelka Helena Tichá 476 748 263 ticha.h@ddmezibori.cz 

Zástupce ředitelky a  
vedoucí provozního 
úseku Ing. Alena Pokorná 476 748 168 pokorna.a@ddmezibori.cz 

Vedoucí sestra  
zdravotního úseku Ludmila Lábnerová 476 748 218 labnerova.l@ddmezibori.cz 

Vedoucí odd. DPS a 
DOZP Zdeňka Frühaufová 476 748 218 fruhaufova.z@ddmezibori.cz 
    

Vedoucí odd. DZR Bc. Martina Fikarová 476 748 218 fikarova.m@ddmezibori.cz 
 

 

                                                  XII. Závěr 
 
Velkým úspěchem roku 2016 bylo zřízení reminiscenční místnosti pro klienty Domova se 
zvláštním režimem v budově Okružní čp. 104, která byla pořízena z výtěžku ze vstupného 
13. reprezentačního plesu Ústeckého kraje. Reminiscenční místnost byla vybavena 
dobovým nábytkem a dalším vybavením pro skupinovou a individuální vzpomínkovou 
terapii a setkávání uživatelů. 
 
Dále jsme vybudovali park pro seniory s oplocením pozemku u budovy v Javorové čp. 
102, které vznikly především z důvodu zpřístupnění plochy zeleně seniorům včetně 
ostatních uživatelů se sníženou pohyblivostí. Byly zřízeny bezbariérové cestní sítě se 
zábradlím a zpevněnými plochami. Vhodným rozmístěním jednoduchých konstrukcí a 
zeleně, vznikly prostory na klid a odpočinek, ale i pro společenská setkání, které mohou 
být velkou motivací seniorů k pohybu po areálu.  

V  roce 2016 byla provedena v budově Okružní čp. 104 rekonstrukce sociálních zařízení 
a WC pro zaměstnance, zrekonstruovaná a nově vybavena dílna s garáží. V budově 
Javorová čp. 102 byla provedena rekonstrukce výtahů. 

 

mailto:ticha.h@ddmezibori.cz
mailto:labnerova.l@ddmezibori.cz
mailto:fruhaufova.z@ddmezibori.cz
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Pro poskytované sociální služby jsme na roky 2017 – 2018 sestavili Strategické plány 
rozvoje, v nich byly navrženy následující záměry a cíle:  
 
 Vytvoření a aktivní činnost Klubu pro vzpomínání. Naším záměrem je zlepšení 
kontaktů s uživateli sociální služby domovy se zvláštním režimem a zvýšení kvality péče  
o uživatele s demencí. Plánujeme zavést práce se vzpomínkami a životním příběhem, 
s podporou empatické komunikace a smyslové aktivizace.   
  
 Zahájení příprav na audit České alzheimerovské společnosti (ČALS) pro udělení 
certifikátu VÁŽKA. V roce 2017 bychom chtěli vytvořit realizační tým složený ze 
zaměstnanců Domova a chtěli bychom navázat spolupráci s rodinou a přáteli člověka 
s demencí, dále se sociálním zařízením s certifikací VÁŽKA a s odborníky v oboru 
psychiatrie. 
 
 Podpora venkovních volnočasových aktivit našich uživatelů, zejména uživatelů 
s těžším postižením a uživatelů plně závislých na pomoci jiné osoby. Rádi bychom 
dovybavili venkovní prostory nově zbudovaného parku a vybudovali v něm tři zóny: 
relaxační, pěstitelskou a sportovní. Chystáme se vyzkoušet zahradní terapii. Chceme  
a budeme podporovat každodenní aktivity mimo zařízení a pohyb venku.  
 
 Volnočasové aktivity seniorů v roce 2017 budou probíhat v duchu tradic, zvyků  
i obyčejů „S úctou k tradicím“. 
 
 
Dlouhodobé cíle:  
 
 Stálým cílem Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace bylo,  
je a bude i v roce 2017 zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb. 
 
 Podporovat dobré vzájemné soužití a přátelské vztahy mezi uživateli a zaměstnanci 
 
 V nově zbudovaném parku plánujeme podporovat začleňování uživatelů mezi  
spoluobčany z města Meziboří a pomáhat uživatelům využívat dostupné služby pro 
veřejnost ve městě a okolí 
 
 Poskytovat kvalitní službu, která pružně reaguje na aktuální a individuální potřeby  
uživatelů, k jejich maximální spokojenosti  
 
 Vhodným způsobem motivovat zaměstnance k práci a vytvořit prostředí otevřené 
a transparentní komunikace v rámci organizace a zabezpečovat jim další vzdělávání 
 
 Podpora politiky zaměstnanosti v rámci programu veřejně prospěšných prací nebo      
jiném vytvořením nových pracovních míst   
 
 Zvýšení participace dobrovolníků. Přivést do organizace (služby) nové  
dobrovolníky a nadále spolupracovat a rozvíjet spolupráci se školami a školkami z okolí 
Pokusíme se oslovit nové firmy a podniky nebo veřejné organizace z Mostecka s žádostí 
o firemní dobrovolnictví.      
 
 Získávání sponzorských darů na zajištění volnočasových aktivit našich uživatelů 
 
 Uskutečnit III. ročník „MEZIBOŘSKÉ SLUNCE“ -  setkávání nejen seniorů 
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Příloha č. 1 

Základní údaje o uživatelích 
 
Druh sociální služby: domovy pro seniory 
Identifikátor:               2068891 
 
Přehled o počtech klientů k 31. 12. 2016 

 Počet celkem Muži Ženy 

Kapacita zařízení k 31. 12. 2016 82 x x 

Počet klientů k 1. 1. 2016 82 26 56 

Přijato v r. 2016 27 10 17 

Ukončen pobyt v r. 2016 35 10 25 

Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016 2 1 1 

Počet klientů k 31. 12. 2016 79 27 52 

Z toho pobyt celoroční 79 27 52 

 
Složení klientů dle krajů k 31. 12. 2016 

 Počet celkem Muži Ženy 

Ústecký kraj 79 27 52 

Liberecký kraj    

Plzeňský kraj    

Jihočeský kraj    

Jihomoravský kraj 1 0 1 

Karlovarský kraj    

Kraj Vysočina    

Pardubický kraj    

Královehradecký kraj    

Středočeský kraj 1 1 0 

Olomoucký kraj    

Moravskoslezský kraj 1 1 0 

Hlavní měst Praha    

Slovenská republika    

země EU    
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Věkové složení klientů  

 2014 2015 2016 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

do 1 roku          

  1 - 7 let          

 7 - 10 let          

11 - 15 let          

16 - 18 let          

19 - 26 let          

27 - 64 let 6 3 3 6 3 3 6 3 3 

65 - 80 let 33 17 16 33 17 16 33 17 16 

nad 80 let 55 13 42 55 13 42 55 13 42 

Průměrný věk 80,6 77,5 82,3 80,6 77,5 82,3 80,6 77,5 82,3 

Nezpůsobilí k právním 
úkonům 

2 2 0 2 2 0 2 2 0 

 

Přiznání příspěvku na péči k 31. 12. 2016 

 Počet klientů Muži Ženy 

stupeň I. 23 9 12 

stupeň II. 35 7 12 

stupeň III. 26 3 13 

stupeň IV. 15 2 6 

 
 
 
Způsob ubytování klientů k 31. 12. 2016 

Počet lůžek 1 2 3 4 5 6 7 a více 

Počet pokojů 50 16 0 0 0 0 0 

 
 

Základní údaje o uživatelích 
 

Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Identifikátor:                4814058 

 
Přehled o počtech uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2016 

 Počet celkem Muži Ženy 

Kapacita zařízení k 1. 1. 2016 4 x x 

Počet klientů k 1. 1. 2016 4 2 2 

Přijato v r. 2016 0 0 0 

Ukončen pobyt v r. 2016 0 0 0 

Přemístěno do jiného zařízení v r. 206 0 0 0 

Počet klientů k 31. 12. 2016 4 2 2 

Z toho pobyt celoroční 4 2 2 
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Složení uživatelů dle krajů – domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2016 

 Počet celkem Muži Ženy 

Ústecký kraj 4 2 2 

Liberecký kraj    

Plzeňský kraj    

Jihočeský kraj    

Jihomoravský kraj    

Karlovarský kraj    

Kraj Vysočina    

Pardubický kraj    

Královehradecký kraj    

Středočeský kraj    

Olomoucký kraj    

Moravskoslezský kraj    

Hlavní měst Praha    

Slovenská republika    

země EU    

 
 
Věkové složení uživatelů – domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 2014 2015 2016 

Celkem Muži Ženy Celke
m 

Muži Ženy Celke
m 

Muži Ženy 

do 1 roku          

  1 - 7 let          

 7 - 10 let          

11 - 15 let          

16 - 18 let          

19 - 26 let          

27 - 64 let 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

65 - 80 let 0   0   0   

nad 80 let 0   0   0   

Průměrný věk 57,0 55,2 59 57,0 55,2 59 57,0 55,2 59 

Nezpůsobilí 
k právním úkonům1 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 

 

Přiznání příspěvku na péči- domovy pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2016 

 Počet klientů Muži Ženy 

stupeň I. 1 0 1 

stupeň II. 2 1 1 

stupeň III. 1 1 0 

stupeň IV. 0 0 0 

 
Způsob ubytování uživatelů v domovech pro osoby se zdravotním postižením k 31. 12. 2016 

Počet lůžek 1 2 3 4 5 6 7 a více 

Počet pokojů 2 1 0 0 0 0 0 

 
 



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016                                              27 (celkem 46) 

 

Základní údaje o uživatelích 
 

Druh sociální služby: domovy se zvláštním režimem 
Identifikátor:               4100257 
 
Přehled o počtech uživatelů – domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2016 

 Počet celkem Muži Ženy 

Kapacita zařízení k 1. 1. 2016 36 x x 

Počet klientů k 1. 1. 2016 31 8 23 

Přijato v r. 2016 21 6 15 

Ukončen pobyt v r. 2016 9 3 6 

Přemístěno do jiného zařízení v r. 2016 0 0 0 

Počet klientů k 31. 12. 2016            35 7 28 

Z toho pobyt celoroční 35 7 28 

 
 
Složení uživatelů dle krajů – domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2016 

 Počet celkem Muži Ženy 

Ústecký kraj 33   

Liberecký kraj    

Plzeňský kraj    

Jihočeský kraj    

Jihomoravský kraj    

Karlovarský kraj    

Kraj Vysočina    

Pardubický kraj    

Královehradecký kraj    

Středočeský kraj 2 0 2 

Olomoucký kraj    

Moravskoslezský kraj    

Hlavní měst Praha    

Slovenská republika    

země EU    
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Věkové složení uživatelů – domovy se zvláštním režimem 

 2014 2015 2016 

Celke
m 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celke
m 

Muži Ženy 

do 1 roku          

  1 - 7 let          

 7 - 10 let          

11 - 15 let          

16 - 18 let          

19 - 26 let          

27 - 64 let 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

65 - 80 let 8 2 6 8 2 6 8 2 6 

nad 80 let 14 5 9 14 5 9 14 5 9 

Průměrný věk 81,1 78,6 81,9 81,1 78,6 81,9 81,1 78,6 81,9 

Nezpůsobilí k právním 
úkonům1 

2 2 0 2 2 0 2 2 0 

 

Přiznání příspěvku na péči – domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2016 

 Počet klientů Muži Ženy 

stupeň I. 1 0 1 

stupeň II. 13 1 12 

stupeň III. 12 4 8 

stupeň IV. 7 1 6 

 
Způsob ubytování uživatelů - domovy se zvláštním režimem k 31. 12. 2016 

Počet lůžek 1 2 3 4 5 6 7 a více 

Počet pokojů 14 11 0 0 0 0 0 

 
Příloha č. 2 

 

Základní personální údaje 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2016 

Věk Muži Ženy Celkem % 

do 20 let 0 1 1 1 

21 - 30 let 1 12 13 12 

31 - 40 let 3 18 21 18 

41 - 50 let 2 31 33 31 

51 - 60 let 1 36 37 34 

61 let a více 2 3 5 4 

celkem 9 99 110 100 

% 8 92 100 X 

  
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2016 

Vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 10 10 9 

vyučen 5 54 59 54 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 1 5 6 5 

úplné střední odborné 3 25 25 23 

vyšší odborné 0 7 7 6 

vysokoškolské 0 3 3 3 

celkem 9 98 110 100 
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Složení zaměstnanců dle profesí k  31. 12. 2016 

Složení zaměstnanců 2014 2015 2016 

THP 7 10 11 

SZP 11 10 8 

PvSS 48 48 55 

Sociální pracovníci 3 3 2 

Stravovací provoz 11 10 10 

Prádelna 4 4 4 

Údržba 3 4 4 

Úklid 12 12 10 

Recepce 6 6 6 

Celkem 105 107 110 

    

 
 
 

Stav zaměstnanců a průměrná mzda  

 2014 2015 2016 

Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst.  
102,87 

 
106,41 

 
109,89 

Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč 17436 18317 19222 

Mzdové náklady v tis. Kč 21558 23293 25348 

 
 

Příloha č. 3 
 

Hospodaření organizace 
 
Přehled nákladů   (v tis. Kč) 

č.ú.   vybrané položky 

2014 2015 2016 

Hlavní 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

501    Materiál 5 113 0 5 404 0 6 116 0 

502    Energie 3 300 0 3 303 0 3 153 0 

511   Opravy   
         a udržování 

 
1 534 

 
0 

 
1 233 

 
0 

 
824 

 
0 

512   Cestovné 6 0 10 0 11 0 

513   Náklady na            
         reprezentaci 

 
8 

 
0 

 
9 

 
0 

 
12 

 
0 

518   Služby 1 532 0  0 1 427 0 

521   Mzdové náklady 21 558 0 23 293 0 25573 0 

524 a 528 Zákonné 
sociální a jiné pojištění 
a náklady 

 
7 665 

 
0 

 
8 048 

 
0 

 
9 359 

 
0 

Ostatní náklady 34 0  0  0 

551  Odpisy 735 0 839 0 985 0 

558 Náklady z DDHM  1 512 0 538 0 1726 0 

Náklady celkem 42 997 0 45 084 0 49 625 0 
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Přehled výnosů (v tis. Kč)   

 2014 2015 2016 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Tržby celkem (ú.601-

604) z toho: 
 

21 188 
 
0 

 
21 695 

 
0 

 
23 363 

 
0 

-tržby za vlastní 
výrobky 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

-tržby z prodeje služeb  
21 182 

 
0 

 
21 689 

 
0 

 
23 357 

 
0 

- tržby za prodané 
zboží 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
648 Zúčtování fondů 

 
57 

 
0 

 
186 

 
0 

 
164 

 
0 

Příspěvek zřizovatele 
na provoz – závazný 
ukazatel 

 
9 631 

 
0 

 
12 750 

 
0 

 
 

16 052 

 
0 

Dotace na sociální 
služby 

 
11 723 

 
0 

 
10 167 

 
0 

 
9 659 

 
0 

Ostatní výnosy 478 0 342 0 475 0 

Výnosy celkem 43 077 0 45 140 0 49 713 0 

 
 
 

 
Hospodářský 
výsledek 

2014 2015 2016 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

80 0 56 0 88 0 

  
 

 
Náklady na 1 lůžko sociální služby 
 

 Domovy pro seniory: 370 tis. Kč 
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením: 446 tis. Kč 
 Domovy se zvláštním režimem: 486 tis. Kč 

 

(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko = celkové neinvestiční náklady  ) 
         celková kapacita  

 
 
 
 
 
Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování 

Opravy strojů a zařízení 

Název akce v tis. Kč Zdroj financování * 

 
Kuchyňské stroje a zařízení  

 
68 

 
organizace 

 
Strojní opravy v prádelně  

 
7 

 
organizace 

Kancelářská technika  28 organizace 

Údržba, vozidla 41 organizace 

* organizace, zřizovatel, dotace 
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* Opravy provedené Zřizovatelem jsou uvedeny v přehledu k veřejným zakázkám. 
 

 
 

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu nad 50 000,00 Kč bez DPH 

Dodavatel Název akce – 
věc 

Charakter akce * bez DPH v 
tis.Kč  

Ev. číslo 

 
Ing. Arch. Kamil 
Bílý 
Chomutov 

 
Projektová 
dokumentace – 
Parkové úpravy s 
hřištěm pro 
seniory a 
oplocení 
pozemku u 
budovy v ul. 
Javorová čp, 102 
 

 
investiční 

 
391 

 
VZ-

11/2016 

 
Kantep spol. 
s.r.o., Česká 
Kamenice, 

 
Kancelářský 
materiál 
 

 
neinvestiční 
 

 
225 

 

 
VZ-

128/2016 
 

 
Mitap, spol. 
s.r.o.,  
Jirkov 
 

 
Prací, mycí, 
čistící a 
dezinfekční 
prostředky 
 

 
neinvestiční 

 
290 

 
VZ-

129/2016 
 

Opravy stavební 

Název akce v tis. Kč Zdroj financování * 

Drobné opravy zdí a malířské práce 144 organizace 

Oprava vjezdové brány 6 organizace 

Opravy výtahů  24 organizace 

Oprava telefonů 2 organizace 

Opravy podlah výměnou krytiny z PVC a 
výměnou koberců  

 
82 

 
organizace 

Elektropráce na budovách celkem 
(svítidla, zásuvky, jističe, kabeláž, …) 

 
76 

 
organizace 

Výměna dřevěného obložení na pokojích 
uživatelů a výměna dřevěných dvířek 
vitrín 

 
42 

 
organizace 

Čištění okapů a svodů na obou 
budovách 

 
52 

 
organizace 

Oprava internetového připojení 46 organizace 

Výměna nouzového osvětlení výměnou 
těles nouzového sovětlení 

 
42 

 
organizace 

Výměna poklopů na lapol 6 organizace 

Oprava venkovních dveří  4 organizace 

Opravy klik oken a žaluzií 3 organizace 
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ALLKON, s.r.o.,  
Meziboří 
 

 
Parkové úpravy s 
hřištěm pro 
seniory a 
oplocení 
pozemku u 
budovy v ulici 
Javorová čp. 102 
 

 
investiční 

 
3 326 

 
VZ-

194/2016 

 
BOBSTAVBY, 
s.r.o., 
Most 
 
 

 
Rekonstrukce 
sociálních 
zařízení a WC 
(Okružní 104) 
 

 
investiční 

 
465 

 
VZ-

352/2016 

 
ArjoHuntleigh 
s.r.o., Brno 
 

 
Zvedací vana s 
příslušenstvím 
 

 
investiční 
 

 
268 

 
VZ-
353/2016 

Alliance Laundry 
CE s.r.o.,  
Příbor 

 
Průmyslový 
žehlič 
 

 
investiční 
 

 
91 

 
VZ-
354/2016 

 
Arco truhlářství, 
s.r.o., Most 

Vybudování 
reminiscenční 
místnosti pro 
klienty domova 
se zvláštním 
režimem 
 

 
Neinvestiční, 
oprava 

 
107 

 
VZ-
355/2016 

Koupelny s.r.o. 
Most, Most 

Oprava dílny v 
Okružní čp. 104 
 

oprava 129 VZ-
524/2016 

Gastro-Walter 
s.r.o., Děčín 
 

Plynová kamna, 
2 ks 
 

investiční 160 VZ-
538/2016 

Sylvie Velebová, 
Hrubčice 
 

Polohovací lůžka 
 

neinvestiční 90 VZ-
672/2016 

Jana Kittnerová,  
Brno 
 

 
Regály 
 

 
neinvestiční 

 
144 

 
VZ-
706/2016 

JP-KONTAKT, 
s.r.o., Pardubice 
3,  
B2B Partner 
s.r.o.,  
Ostrava - Zábřeh,  
Tchibo Praha, 
spol. s.r.o.,  
Praha 4 
Jaroslav 
Čerňanský, 
Litvínov 

 
Dovybavení 
kanceláře 
ekonomického 
oddělení 
 

 
neinvestiční 

 
28 

 
VZ-
707/2016 

V&V servis C.M. 
spol.  
s r.o.,  

 
Inkontinenční 
pomůcky 

 
neinvestiční 

 
98 

 
VZ-
708/2016 
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Praha - Západ, 
Apos Brno s.r.o.  
Brno 
 

 

JP- KONTAKT, 
s.r.o., Pardubice 
3,  
A J Produkty 
s.r.o., Praha 7 - 
Holešovice, MOB 
Interier s.r.o. 
Trenčín, 
Slovensko 
Jeko Moravia 
s.r.o., Milíkov 

 
Vybavení denní 
místnosti pro 
zaměstnance 
 

 
neinvestiční 

 
62 

 
VZ-
709/2016 

JP-Kontakt s.r.o., 
Pardubice,  
B2B partner 
s.r.o.,  
Ostrava 
 

 
Kancelářské židle 
 

 
neinvestiční 

 
81 

 
VZ-
710/2016 

GD design s.r.o., 
Strážnice,  
Nábytek NET, 
Digital Deals 
s.r.o.,  
Teplice 
Jeko Moravia 
s.r.o., Milíkov,  
dekor extra s.r.o., 
Hrušovany u 
Brna, 
TRUHLÁŘSTVÍ 
Jaroslav Kvarda,  
Tuchořice  

 
Vybavení jídelny 
 

 
neinvestiční 

 
77 

 
VZ-
711/2016 

Josef Makúch 
Nábytek, 
Olomouc,  
Výhodný nákup 
Roman Dvořák,  
Jaroměř, 
Distrimed s.r.o.,  
Český Těšín,  
SIV Kladno s.r.o., 
Kladno,  
DUONG VAN 
DAT, Litvínov,  
N-N.CZ, s.r.o.,  
Praha 10 - 
Strašnice, MOB 
Interier s.r.o., 
Trenčín, 
Slovensko, 
TREND nábytek 
s.r.o., Praha 3 - 
Žižkov, Nábytek 
KELT - s.r.o., 

 
Dovybavení 
pokojů uživatelů 
 

 
neinvestiční 

 
61 

 
VZ-
712/2016 
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Havířov 4,  
Jaroslav 
Čerňanský, 
Litvínov 
ASKO - 
NÁBYTEK, spol. 
s.r.o.,  
Praha 10 - 
Štěrboholy, Tien 
Dung Le,  
Praha 4,  
BOKSJAN s.r.o.  
Ústí nad Labem,  

Jeko Moravia 
s.r.o., Milíkov 
Lucie 
Langmannová, 
Tišice,  
TREND nábytek 
s.r.o., Praha 3 - 
Žižkov, Nábytek 
KELT - s.r.o., 
Havířov 4,  
OKAY s.r.o.,  
Brno,  
Bonprix Sp 
z.o.o., Ostrava 

 
Vybavení 
aktivizační 
místnosti 
 

 
neinvestiční 

 
63 

 
VZ-
713/2016 

REHA-TECH, 
a.s., Ostrov nad 
Ohří,  
Silvie Velebová, 
eZdravotnické 
potřeby, 
Prostějov,  
Stamed s.r.o.,  
Plzeň 

 
Pořízení 
zdravotních 
pomůcek dle 
smlouvy s 
dárcem 
 

 
neinvestiční 

 
95 

 
VZ-
714/2016 

HAFR - Martin 
Hanzlíček,  
Most,  
SOFTCOM 
GROUP, spol. 
s.r.o.,  
Praha 10,  
Alza.cz a.s.,  
Praha 7, 

 
Pořízení nových 
počítačů a 
tiskáren 
 

 
neinvestiční 

 
171 

 
VZ-
728/2016 

ORTOSERVIS 
s.r.o., Praha 8 

 
Invalidní vozíky 
 

 
neinvestiční 

 
95 

 
VZ-
729/2016 

GASTROMANIA 
CZ s.r.o.,  
Český Těšín,  
Kwesto, s.r.o.,  
Praha 7,  
B2B Partner 
s.r.o., Ostrava - 
Zábřeh 

 
Vybavení 
sesterny 
 

 
neinvestiční 

 
76 

 
VZ-
739/2016 
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VITAPUR spol. 
s.r.o., Litomyšl 

 
Pořízení nových 
matrací 
 

 
neinvestiční 

 
71 

 
VZ-
742/2016 

KWESTO, s.r.o.,  
Praha 7 

 
Vybavení údržby 
a garáže 
 

 
neinvestiční 

 
99 

 
VZ-
743/2016 

* oprava, neinvestiční akce, investiční akce 

 
Finanční fondy 
Rezervní fond  - tvorba  a čerpání                                              v tis. Kč 
Krytý zůstatek k 1. 1. 2016 168 

z toho sponzorské dary za r. 2015 15 

Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2015 56 

Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2016 164 

  

Tvorba celkem 388 

Čerpání celkem 164 

Zdroje celkem k 31. 12. 2016 224 

 
Investiční fond - tvorba  a čerpání                                              v tis. Kč 

Krytý zůstatek k 1. 1. 2016 151 

z toho sponzorské dary za r. 2015 0 

Odpisy 2016 985 

Jiné zdroje (sponzorské dary) za r. 2016 0 

Účelový investiční příspěvek na Parkové úpravy s hřištěm 
pro seniory a oplocení pozemku u budovy v ul. Javorová 
čp. 102 

 
4 500 

Účelový investiční příspěvek na REKO sociálních zařízení 
a WC, budova čp. 104 

 
850 

Převod z RF 0 

Výnos z prodeje DHM  0 

Tvorba celkem 6 486 

Čerpání celkem 6 297 

Zdroje celkem k 31. 12. 2016 190 

 
Fond odměn - tvorba a čerpání                                                      v tis.Kč 

Zůstatek k 1. 1. 2016 140 

Převod z HV z r. 2016 0 

Čerpání  0 

Stav k 31. 12. 2016 140 

 
 
 
Přehled přijatých sponzorských darů 

 2014 2015 2016 

počet v tis. Kč počet v tis. Kč počet v tis. Kč 

Věcné dary 0 0 0 0 0 0 

Finanční dary 6 48 18 151 15 164 

 
 



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016                                              36 (celkem 46) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled dárců  

   Dárce IČ Účel 

      

Hasman Jiří 12802255 
Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

Dimitr Božkov 63756838 
Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

Severočeské 
vodovody a 
kanalizace, a.s. 49099451 

Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

DOTERM SERVIS 
s.r.o. - právní 
nástupce 61325929 

Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

ELA LITVÍNOV, 
spol. s r.o. 64653137 

Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

Gastro-Walter,  
s r.o. 22802967 

Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

BOBSTAVBY, 
s r.o. 27294722 

Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

RWE GasNet, 
s.r.o. 27295567 Pořízení zdravotních pomůcek pro uživatele 

Petr Büttner 65661541 
Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

MEGAWATT, 
s.r.o. 28714113 

Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

Hukal Jiří 13452428 
Zajištění slavnosti Mezibořské slunce dne 21. 6. 
2016, volnočasové aktivity uživatelů 

SEMILEAS, a.s. 25930044 Volnočasové aktivity uživatelů 

Kroužek Jiří  Volnočasové aktivity uživatelů 

MuDr. Koktanová 
Marie  

Volnočasové aktivity a didaktické pomůcky pro 
uživatele 

ArjoHuntleigh 
s.r.o. 46962549 Volnočasové aktivity uživatelů 
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Příloha č. 5 
 
 

Kalendárium akcí 2016 
 

Leden     
Canisterapie        
Přednáška „Škola zad“     
Beseda „Psí pomocník“ 
Nácvik jízdy na mechanickém vozíku 
 

           
 
Únor         
Canisterapie 
Sportujeme celý den     
Přednáška „ Škola zad“ 
Den mateřského jazyka – kvízy a soutěže 
Nácvik jízdy na mechanickém vozíku   
 

          
 
Březen     
Canisterapie 
Výstava „Tomáš Baťa a rok po roce“ 
Setkání k MDŽ 
Přednáška „Škola zad“ 
Nácvik pohybu s kompenzačními pomůckami   
Josefovská zábava 
Nácvik jízdy na mechanickém vozíku 
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Duben      
Canisterapie 
Sportujeme celý den 
Přednáška „Škola zad“ 
Nácvik jízdy na mechanickém vozíku    
Finále vědomostní soutěže „ Známe své Česko“ 
 

     
 
Květen      
Canisterapie 
Den matek – taneční vystoupení žáků ZUŠ Litvínov 
Výlet do Litvínova – procházka parkem, posezení v cukrárně 
Přednáška „ Škola zad“ 
Grilování   
      

      
 
Červen     
Canisterapie 
Scrabble – finále turnaje ve stolní hře 
2. ročník Mezibořské slunce – Zahradní setkávání 
Dopoledne plné vtipů aneb jedli jsme vtipnou kaši 
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Červenec   
Grilování 
Výlety uživatelů za krásami a památkami Krušných hor a Českého středohoří 
Výlet s uživateli po okrese Chomutov a Žatec 
Turnaj v petanque   
            

     
 
Srpen         
Beseda o životním prostředí, přírodě  
Grilování 
Návštěva psího útulku v Litvínově 
Sportovní dopoledne 
    

             
 
Září           
Výstava výtvarných prací a přání pana Vlastimila Fausta v Domově sociálních služeb 
Rozloučení s grilovací sezonou 
Janovský sedmiboj 
Divadelní představení – Václav Postránecký 
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Říjen          
Mezinárodní den seniorů 
Posezení ke dni seniorů                                      
Výlet po stopách zaniklých měst a obcí v našem okolí 
Účast na akci Dubský koláč 
Výlet do Klášterce nad Ohří     
Výlet na houby – směr Brandov 
Jablíčkový den otevřených dveří  
Podzimní dílničky 
Setkání s písničkou 
 

    
 
Listopad     
Zádušní mše 
Canisterapie 
Netradiční sportovní hry 
Beseda o jezeře Most 
 

    
 
Prosinec    
Canisterapie 
Pečení a zdobení vánočních perníčků 
Česko zpívá koledy, setkání s rodinnými příslušníky 
Vánoční mše         
Loučení písničkou se starým rokem 
  
 



Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016                                       43 (celkem 46) 

 

II.ročník Mezibořské slunce 2016 
Zahradní setkání nejen se seniory 

 

Na začátku roku 2015 se v Plánu rozvoje kvality poskytování sociální služby Domovy 
pro seniory na období 2015 – 2016 objevil strategický záměr, který má od počátku 
hlavní cíl, a tím je začlenění našich uživatelů – seniorů do běžné populace města 
Meziboří a propojení generací s důrazem na seniory. Ze vzájemného setkávání, 
poznávání, sbližování a budování vztahů uživatel - poskytovatel, poskytovatel - 
rodina, apod., což právě projekt Mezibořské slunce zcela naplňuje, je zřejmé, že 
taková aktivita je zajímavým obohacením pro všechny. 
Mezibořské slunce 2016 aneb zahradní setkávání seniorů se po roce opět vrátilo do 
Domova sociálních služeb Meziboří, p. o. Nápady, inspirace, přípravy a chystání na 
letní zahradní setkání předčilo očekávání a vydařilo se ke spokojenosti všech. Stejně 
jako v minulém roce se uskutečnilo v duchu sportovního dopoledne s pozvolným 
přechodem k příjemnému kulturnímu odpoledni. 
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Pozvání na Mezibořské slunce 2016, jehož II. ročník proběhl 21. června, tentokrát v 
Okružní ulici, přijali zástupci seniorů z jiných pobytových zařízení sociálních služeb 
s neskrývaným nadšením. Soutěžní disciplíny, bohaté občerstvení, příjemná 
atmosféra, živá hudba a vydařené počasí bylo zárukou nevšedně stráveného dne. 
Senioři z Domova důchodců Bystřany, Podkrušnohorských domovů sociálních služeb 
Dubí, Domovů sociálních služeb Janov, Domova pro seniory Žatec a samozřejmě 
zástupci místních seniorů z Domova sociálních služeb v Meziboří si zasoutěžili 
v rozpoznávání vůní nejrůznějších koření, nechyběl oblíbený pétanque, procvičení 
motoriky a procvičení paměti ve stylu puzzle.  

 

        

 

       

 

O organizační zajištění se podělili zaměstnanci Domova společně se studenty 
Střední odborné školy Scholy Humanitas z Litvínova a studenty Střední školy 
EDUCHEM, a.s. z Meziboří a jejich pedagogickými doprovody. Byl tak bez problémů 
zajištěn bezpečný doprovod seniorů mezi jednotlivými disciplínami, zajištěna 
orientace po areálu, pomoc při podávání občerstvení, aj. Jejich pedagogický 
doprovod pak předvedl manuální zručnost a tvůrčí smysl při výrobě vstupenek – 
sluníček, bez kterých nebyl vstup na akci umožněn . Nutno zmínit, že studenti obou 
středních škol se svého úkolu zhostili zodpovědně a patří jim i jejich pedagogům  
a vychovatelům velké poděkování. V tomto smyslu je Mezibořské slunce cestou, 
která vede ke změně pohledu na stáří. Starší populace je pak s patřičnou úctou 
vnímána, jako přirozený vzor mladým a zkracuje se tak vzdálenost mezi tím,  
jak blízko žijeme vedle sebe a jak daleko k sobě leckdy máme.  
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Zahájení zahradní slavnosti započalo hudební Duo J + J a roztleskávačky v podání 
dívek ze ZŠ v Meziboří se svým vystoupením. Celou akci pak oficiálně, slavnostně 
uvedla ředitelka DSS Meziboří, p. o. paní Helena Tichá, která poděkovala hostům 
z Krajského úřadu ústeckého kraje, starostovi města Meziboří a dalším za přijaté 
pozvání. 
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Dalším milým zpestřením letního setkání byla ukázka relaxační techniky malování 
Zentangle, o kterou se s přítomnými podělila lektorka kreslení paní Dana Vaňková 
z Meziboří, a nechyběl náš tradiční host pan Štefan Horský z městského psího útulku 
v Litvínově s nepostradatelnou fenkou Ťapkou. Zazpívat s kytarou přišly děti z 3. A 
ze ZŠ Meziboří se svou paní učitelkou a po zbytek dne nás hudebně provázeli místní 
harmonikář následovaný kapelou Dlouhej flám. 
 

      

 

Záměru o zorganizování vydařeného zahradního setkání pomohli dostát také žáci  
4. B s paní učitelkou, kteří přišli ještě před akcí a křídami originálně vyzdobili celou 
promenádu před budovou konání, a za to jim děkujeme. Poděkování si zaslouží také 
zaměstnanci našeho Domova, kteří ve svém volnu a z vlastních prostředků zajistili 
sladké mlsání ke kávě či slané pochutiny k pivu, většinou z vlastní dílny, a jak praxe 
ukázala, zúčastněným chutnalo. Pomoc s organizací, ochota při přípravách  
a zajištění výzdoby v barvách letního slunce tak podtrhlo celkovou atmosféru. Velký 
dík patří rovněž sponzorům za finanční dary, které byly pro zrealizování celého 
mezigeneračního setkání stěžejní. 
 

        
                                
Vrcholným bodem celé akce bylo vyhlášení výsledků v soutěži o nejkrásnější 
výrobek, kterým se měly soutěžní družstva prezentovat. Pro letošní II. ročník bylo 
vyhlášeno zhotovení 3D slunce z látky. Všichni návštěvníci i senioři Domova 
hodnotili, vybírali a svými hlasy, jistě zaslouženě rozhodli s těsným výsledkem pro 
sluníčko z Domova sociálních služeb Litvínov – Janov, p. o. Vítěz si odvezl dárkový 
koš plný dobrot. Ve sportovních disciplínách se pak jako nejúspěšnější ukázalo 
domácí družstvo z DSS Meziboří, které obdrželo putovní pohár. 
Do dalších ročníků si za všechny generace můžeme přát, ať je naplněno motto:  

 

„Bavíme se, zažíváme nové, poznáváme druhé.“ 


