
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Úvod 

• Slovo úvodem 

• Článek k 20-tému výročí založení domova 
 

2. Uživatelé sociálních služeb 

• Domov důchodců 

• Pečovatelská služba 
 

3. Zaměstnanci  

• Celkový počet zaměstnanců 

• Poskytovatelé sociálních služeb (přímá péče) 

• Vzdělávání zaměstnanců 
 

4. Sociální služby 

• Bydlení 

• Stravování 

• Úkony pečovatelské služby 

• Volnočasové aktivity a kulturní vyžití 

• Zápůjčky kompenzačních pomůcek 
 

5. Zdravotní a ošetřovatelská péče  
 

- Ordinace lékaře 

- Statistika hospitalizovaných 

- Hygienický standard 
 

6.  Hospodaření 
 

7.  Doplňková činnost - Turistická ubytovna Sarkander 
 

8.  Kontrolní činnost 
 

9.  Závěr 

                                                                                                                                               10 10.  Kontaktní údaje 

                      Přílohy 

1. Organizační schéma DD + PS 

2. Přehled vzdělávacích aktivit 2016 

3. Přehled aktivizačních činností v roce 2016 

4. Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 

5. Informativní leták TU Sarkander 

 

 



 

 

      Sešel se rok s rokem a jak to tak bývá, přehodnocujeme to, co se nám událo dobrého a co 

se tak nějak nepodařilo. Žijeme v době, která na nás chrlí ze všech stran mnoho informací, 

z nichž většina je pro běžný život nepotřebná. Jsme svědky neustálých legislativních změn, 

které nás více méně pouze časově omezují a odvádějí od smysluplné práce. Přesto 

s netrpělivostí a jistým napětím očekáváme v roce 2017 konečnou podobu obou novel zákona 

o sociálních službách – jak té nesoucí atribut „velká“, tak i druhé, upravující zdravotně-

sociální služby. Klíčové budou ale i novely zákona o sociálním bydlení a zákoníku práce. 

Věříme, že konečná podoba těchto právních norem bude ve prospěch poskytovatelů a 

uživatelů sociálních služeb. 

      Sociální služby jsou ze své podstaty postaveny na lidských zdrojích a jak známo, člověk je 

tvor společenský, který upřednostňuje přítomnost jiných lidí, zvláště pak, potřebuje-li řešit 

těžké životní situace nebo jen „obyčejné stáří“. Zatímco kdysi přicházeli do domovů lidé 

převážně soběstační, dnes jsou tato zařízení určena pro ty, kteří jsou z velké části nebo úplně 

závislí na pomoci jiných. V souvislosti se stárnutím populace se musíme vyrovnávat s novými 

problémy a výzvami, které s tím ruku v ruce nevyhnutelně přicházejí. Jedním z často 

skloňovaných slov je v této souvislosti rozhodně onemocnění demencí, která se dříve či 

později dotkne každého z nás, a to ať už přímo či nepřímo. Stále častěji řešíme potřebnost 

přemístění takto nemocných uživatelů do odpovídajícího zařízení a stále stejně neúspěšně – 

míst je žalostně málo a co si budeme namlouvat, přednost dostanou ti, kteří žijí osaměle a 

ohrožují nejen sebe, ale i své okolí – „vždyť v domově si přece zas nějak poradí“! A tak čím 

dál častěji vyhledáváme pomoc psychologa a psychiatra a absolvujeme školení o přístupu 

k takto nemocným uživatelům. 

       Dalším fenoménem doby jsou nízké důchody nejstarší generace, které odešla do 

důchodu před rokem 1996 (zákon č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení nahrazen od 

1.1.1996 zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) a dodnes jim důchody nebyly 

dorovnány. V podstatě jim tento důchod nedostačuje na pokrytí nákladů v zařízení soc.služeb 

(pokud nepobírají další důchod – vdovský či vdovecký) a navíc děti, které by mohly rozdíl 

doplácet, už jsou většinou sami v důchodě. Stále častěji jsme rovněž oslovováni různými 

institucemi (azylové domy, charity …), abychom přijali seniora, který je dle současného 

zákona starobním důchodcem, ale nemá nárok na výplatu důchodu, neboť nesplnil  

podmínky pro jeho výplatu – i těchto případů narůstá (dostávají pouze životní minimum ve 

výši 3.410 Kč). 

       Ale aby tento úvod nevyzněl příliš negativně, najdeme i důvody k optimismu – 

spravedlivější výplaty dotací z krajů, úspěšná ústavní stížnost na úhradovou vyhlášku MZ ČR 

(MZ není zákonem zmocněno regulovat úhradu zdr.péče v zařízeních soc.péče), jednorázová 

výplata 1.200,- Kč důchodcům, zvýšení platu zaměstnancům apod.. Prostě se dokážeme 

radovat i z dílčích úspěchů. 



       

 
 

rekonstrukce dalších 3 koupelen pro uživatele na bezbariérové 

obložení stěn všech chodeb a jídelny (opatření proti odírání stěn vozíky a chodítky) 

úprava/rozšíření vstupních prostor před pokoji uživatelů 

nákup 4 el.polohovacích lůžek 

oprava a nátěr rampy pro vozíčkáře 

pořízení nových venkovních sušáků na prádlo 

nákup velké pračky a speciálního parního vysavače (čištění matrací, postelí …) 

oprava komínu a vikýřů na Sarkanderu 

vymalování pokojů na Sarkanderu 

+   z investic – požární hlásiče vč. ústředny 

 

 

rekonstrukce posledních 2 koupelen v hlavní části domova 

postupná oprava pokojů uživatelů (odstranění tapet, použití nástěnných ochranných 

       prvků kolem lůžek…) 

rekonstrukce prádelny (po skončení monitoringu v II.pol.roku) – vybudování odpadního 

       kanálu, výlevky… 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Domov důchodců ve Zlatých Horách, jako příspěvková organizace Města Zlaté Hory, zahájil 

svůj provoz 1. 1. 1997. Slouží převážně občanům Zlatých Hor a blízkého okolí a svůj nový domov 

v něm našly již stovky uživatelů.  Z původních dvou budov někdejších ubytoven RD, vznikl mnoha 

úpravami a rekonstrukcemi ucelený komplex pro 40 seniorů, kteří z důvodu vysokého věku nebo 

zdravotních potíží potřebují pomoc kvalifikovaného personálu. 

     Posláním našeho Domova  je zajistit našim uživatelům důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující 

co nejvíce domácí prostředí a poskytnout jim pomoc a podporu, která jim umožní zachovat si v co 

největší míře způsob života, na jaký byli zvyklí. Jsme tradiční domov uprostřed krásné přírody, 

otevřený moderním standardům, ale zachovávající a podporující dobré mezilidské vztahy, 

příjemnou atmosféru, pochopení a lidskou solidaritu. 
 

     U příležitosti našeho výročí uspořádáme v měsíci květnu 2017 „Den otevřených dveří“, na který 

Vás již dnes srdečně zveme. Přijďte se podívat, jak to tady u nás vypadá, jak to u nás chodí a jak tu 

pospolu žijeme.  Každého rádi přivítáme. 
 

     Závěrem mi dovolte poděkovat všem, díky nimž náš domov už 20 roků slouží potřebným.  Jsou to 

zejména : rada a zastupitelstvo Města Zlaté Hory, Krajský úřad - odbor sociálních věcí v Olomouci, 

Úřad práce ve Zlatých Horách a dále všichni ti, kteří nám pomáhají ať už penězi, darem nebo 

bezplatnou pomocí. Bez jejich podpory, dotací a příspěvků bychom se prostě neobešli. V neposlední 

řadě je třeba vyzvednout obětavou práci celého pracovního kolektivu, který se 24 hodin denně 

věnuje péči o naše uživatele – je to dobrý tým a pořád profesionálně roste – děkuji! 
 

 

                                                                                                     Bc. Zdeňka Macháčková – ředitelka 

 

 

 

 



            Uživatelem sociální služby je osoba, které je poskytována (nebo je jednorázově 

poskytnuta) sociální služba. Uživatelem služeb mohou být pouze osoby, jež jsou ohroženy 

nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením a jsou 

oprávněny tyto služby využívat. 

      
 

          Našim společným cílem je komplexní nabídkou služeb přispívat k co největší 

soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, k utváření přátelských vztahů, k poznání radosti svého 

bytí. Ne všechno funguje tak, jak bychom si přáli – s přibývajícími léty ubývá soběstačnosti, 

vytrácí se zájem o dění kolem a narůstá závislost na přímé péči. 

           V  našem  domově  máme  kapacitu  40  lůžek  rozdělených  do 10-ti   jednolůžkových  

a 15-ti dvoulůžkových pokojů. Níže uvádíme, jak byla lůžka v průběhu roku obsazována. 

Z grafu je zřejmé, jak docházelo v průběhu roku k výměnám uživatelů, což zejména ovlivňuje 

úmrtnost, ale často i nezájem žadatelů o nástup v letním období (pokud se nejedná o akutní 

případ). K prodlevám dochází rovněž z důvodu vyklizení, malování, oprav apod.. 

          V roce 2016 odešlo cekem 17 uživatelů, nastoupilo celkem 21 uživatelů (rozdíl 4 vznikl 

tím, že v prosinci 2015 zemřeli 4 uživatelé). Stav 31.12.2016 = plný počet, tedy 40 uživatelů. 

 

 

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2016  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Počet klientů 37,16 37,83 38,48 37,67 37,35 36,73 36,29 36,10 36,77 37,13 39,70 39,55 
 Kapacita 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
 Obložnost (%) 92,90 94,57 96,21 94,17 93,39 91,83 90,73 90,24 91,92 92,82 99,25 98,87 

¨ 
 

 

DOMOV DŮCHODCŮ 

http://slovnik.mpsv.cz/socialni-sluzba.html
http://slovnik.mpsv.cz/neprizniva-socialni-situace.html
http://slovnik.mpsv.cz/socialni-vylouceni.html


 
POČTY UŽIVATELŮ - KAPACITA ZA OBDOBÍ -  CELÝ ROK 2016 

 

Položka Muži Ženy Celkem 

Kapacita zařízení  neurčujeme 40 
Plán počtu lůžkodnů  (366 dnů x 40 míst) --- --- 14 640 
Skutečnost - lůžkodny    --- --- 13 748 
Využití kapacity počtu lůžkodnů --- --- 93,91% 
    
Počet uživatelů - přijato 6 15 21 
Počet uživatelů - ukončen pobyt 5 12 17 
       

 

Důvody ukončení pobytu : úmrtí jiné  

ženy 12 0 

muži  4 1 
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VĚKOVÉ SLOŽENÍ UŽIVATELŮ ZA OBDOBÍ  -   2016 

 
 
Věkové složení uživatelů muži ženy celkem 

0 - 56 let 0 0 0 
57 - 64 let 1 0 1 
65 - 74 let 4 4 8 
75 - 80 let 1 8 9 
81 - 90 let 8 21 29 
nad 90 let 2 8 10 

Průměrný věk 81,13 83,63 82,93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistické údaje zachycují jen skutečný věk dožití, 

 důležitější je však kvalita života a tu nelze vyčíslit; 

 posláním  domova  je  v  co největší míře zachovat 

 kvalitu života co nejdéle-podporovat soběstačnost, 

 iniciativu, zájem o dění, navazovat nová přátelství, 

 a být tolerantní k ostatním uživatelům. 
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Průměrný věk dožití v ČR -  statistické údaje 

V České Republice je to nyní 75,24 roku u mužů a 80,78 let u žen. Za posledních 20 let 

stoupla naděje dožití u mužů o 5,93 let a u žen o 4,46 let. 

 

 



BYDLIŠTĚ UŽIVATELŮ 

 
 TRVALÝ POBYT POČET 

 -  adresa domova (Hornická 579) 22 
 - ve Zlatých Horách (jiná adresa)  9 
 - Mikulovice  2 
 - okres Jeseník  3 
 - jiné  4 

 

 Občané Zlatých Hor a přidružených obcí jsou přijímáni 

 přednostně,  dále  pak  občané  Zlatohorského  regionu   

 a okresu Jeseník, pouze  v  případě  nezájmu jsou volná  

 místa nabídnuta zájemcům odjinud. 

 

 

SOCIÁLNÍ ČÁST – stav k 31.12.2016 
 
            - ÚHRADY UŽIVATELŮ 

 
 

 

Úhrada nákladů uživateli  

soc.služeb :  
 Celkem 

uživatelů: 

40  

 - plná: 32 (80%) Průměrná 

úhrada 

uživatele: 

8 778,03 Kč/měs. 

 - plná včetně doplatku  

   smluvně: 

6 (15%)    

 - snížená s neuhrazenou  

   částí: 

2 (5%)    

      

              -  ROZLOŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI 
 

  Příspěvek na péči Počet uživatelů Částka  Částky příspěvků na péči platné od 

1.8.2016 

 

I (lehká závislost)    880,- 

II (středně těžká závislost) 4.400,- 

III (těžká závislost) 8.800,- 

IV (úplná závislost) 13.200,- 
 

  Nemá 4 (10%)            0  

  I (lehká závislost) 9 (22%)       7.920,-  

  II (středně těžká závislost) 9 (22%)     39.600,-  

  III (těžká závislost) 8, (21%)     70.400,-  

  IV (úplná závislost) 10 (25%) 132.000,-  

  Celkem: 40 249.920,-  

   

O tom, že nejstarší uživatelé mají nedostatečně vysoké důchody je již uváděno v úvodu. Že 

jsou problémy s přiznáváním příspěvku na péči je dlouhodobě známým faktem – přesto nutno 

konstatovat, že se podařilo příspěvky navýšit, což je jednak zásluha sociální pracovnice 

(opakované žádosti, odvolání …), zejména však zhoršující se zdravotní stav uživatelů. 

Zatímco v roce 2015 bylo nejvíce příspěvků ve stupni I (lehká závislost), koncem roku 2016 

jsou to příspěvky ve stupni IV (úplná závislost). V současné době vyřizujeme další zvýšení 

(nové nástupy, zhoršení zdr.stavu). 

P

                                   

                                         Zlaté Hory …  78% 

 

        

                                                 Ostatní …  22% 

 

 

 

  

 

 

  
 

     



 

 
         

              Pečovatelská služba je typ sociální služby, poskytované „lidem společensky 

znevýhodněným“, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné 

míře do společnosti začlenit, nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé 

nositeli. 

Průměrný počet uživatelů PS v roce 2016 :  48 

Průměrný věk uživatelů:  77,6 let 

 

 

 

     

                Věková pásma                Počty mužů a žen 

  Věkové pásmo uživatelů    Počet mužů a žen uživatelů  

  3 - 6 let 0    Počet mužů 13  
  7 - 12 let 0    Počet žen 35  
  13 - 18 let 0       

  19 - 26 let 0       

  27 - 65 let 6       

  66 - 75 let 10       

  76 - 85 let 24       

  86 - 95 let 8       

  nad 95 let 0       

 

 

 

Položka Muži Ženy Celkem 

Počet uživatelů s uzavřenou smlouvou (reálný počet ) 13 35 48 

Počet uživatelů s dovozem/donáškou jídla 11 34 45 

Počet uživatelů se základními činnostmi zdarma 1 1 2 

Počet uživatelů - přijato 2 5 7 

Počet uživatelů - ukončen pobyt 4 5 9 

Počet uživatelů s bydlištěm ve Zlatých Horách 12 35 47 

Počet uživatelů s bydlištěm v Ondřejovicích 1 0 1 
 

             V roce  2016 došlo v pečovatelské službě k snížení o 2 uživatele.  

Důvody ukončení :   3 uživatelé přešli do domova důchodců 

                               4 uživatelé zemřeli 

                               2 službu zrušili 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby


 

Do sociálních služeb jdou pracovat převážně lidé, 

kteří  mají  k  pomáhajícím profesím  osobní vztah 

a možná i talent, ale také ti, kteří se ocitli v situaci, 

kdy aktuálně nemají příliš na výběr. Roli hraje vel- 

ká náročnost,  dvanáctihodinové služby, nepřetrži- 

tý provoz, fyzicky i psychicky namáhavá práce, nízké společenské ocenění, řada legislativně 

náročných požadavků, včetně nároků na vzdělávání. Ukazuje se, že cílená péče o zaměstnan-

ce, začíná být nutností. Jednak je zde obecně vyšší riziko syndromu vyhoření, ale i snaha 

udržet si kvalifikované pracovníky. Zásadně je třeba naučit se dbát o své fyzické i psychické 

zdraví, otevřeně komunikovat, umět projevit soucit a ochotu naslouchat potřebám druhých. 

Za tímto účelem probíhá každoročně supervize a to kolektivní i individuální (s psycholožkou 

Mgr. Monikou Novotnou), s cílem harmonizovat potřeby uživatelů i zaměstnanců 

 

V roce 2016 odešly celkem 4 zaměstnankyně přímé péče a nastoupily 3 nové (úřad práce 

schválil pouze 1 pracovnici, dříve jsme měli na VPP dvě). Vzhledem k tomu, že v současné 

době již nelze spoléhat na získání kvalitních zaměstnankyň z ÚP a zejména pak z důvodu 

podstatného zhoršení zdravotního stavu uživatelů, požádáme zřizovatele i KÚOK odbor 

soc.věcí o navýšení stavu zaměstnanců do přímé péče o 2 PSS. Tím srovnáme pod-

dimenzovaný počet pracovníků na počet uživatelů a získáme tak tolik potřebný prostor pro 

individuální přístup, pro povídání si s uživateli, pro lepší zvládání zátěžových situací a 

konečně i pro možnost sloužit ve dvojici na nočních směnách. V dřívějších letech potřebova-

lo celodenní péči 3-5 uživatelů, dnes ji stejný počet nepotřebuje, zatímco ostatní jsou na této 

pomoci závislí. Po zřízení nových druhů pobytových sociálních služeb (domy s pečovatelskou 

službou, týdenní stacionáře, domovy osob se zdravotním postižením, chráněné bydlení …) se 

do domovů důchodců zařazují převážně osoby s těžkou nebo úplnou závislostí. 

Příloha č. 1 : Organizační schéma DD + PS 

Příloha č. 2 : Přehled vzdělávacích aktivit 2016 

PSS  …………pracovníci soc.služeb  …   9* 

Sestry ……….. zdravotní personál …….  4 

SP+ergo ……. sociální a aktivizační …..  2 

PP …………..  pomocný personál………    5   

Ostatní ……..  ředitelka, ekonomka…….    2  

CELKEM …   21 stálých + 1 z ÚP VPP 
 

Vysvětlivky : 

*  z toho:         8 v domově + 1 v peč.službě 

přímá péče o uživatele …15 zaměstnanců 

 

PSS

sestry

SP+ergo

PP
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PSS sestry            SP+ergo



Dle § 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. je sociální službou činnost nebo soubor činností 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení. Ve smyslu tohoto zákona zajišťujeme tyto druhy sociálních služeb :

- poskytujeme pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu  

  věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiných osob, převážně ve stupni III a IV 

- poskytujeme tyto základní činnosti: ubytování, stravování, pomoc při péči o vlastní osobu,  

  při osobní hygieně, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, provádíme 

  sociálně terapeutickou a aktivizační činnost a pomáháme při uplatňování práv a zájmů    

  našich uživatelů. 

  … ubytování  

Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Třílůžkový pokoj 

10 15 zrušen 

 

 

 

v 1-lůž.pokoji 
ve 2-lůž.pokoji-menším  ve 2-lůž.pokoji-větším 

173,- 130,- 141,- 
 

  

 

                dále k dispozici : 

- společenská místnost pro zábavu, cvičení, hry a besedy 

- jídelna - zde se kromě stravování koná 1x měsíčně bohoslužba  a pravidelná  

schůzka s vedením domova.  

- místnost pro aktivizační programy  - „ergodílna“ – pracovní terapie  

- ošetřovna + centrální koupelna 

- výtah (navazuje na nově vybudovanou nájezdní rampu, je dovybaven zařízením, 

umožňující tzv. nemocniční režim) 

- pro letní období – pergola, lavičky, gril, nově zbudovaná zahrada s altánkem. 

 

         V posledních dvou letech  provádíme postupně rekonstrukce koupelen na bezbariérové, 

což je dle standardů nezbytnou součástí základního hygienického komfortu uživatele                        

- bezbariérová sprcha, madla u WC, přístupná umývadla vozíčkářům. Rádi bychom v roce 

2017 dokončili rekonstrukci 10-ti koupelen na hlavní budově domova. Dále jsme rozšířili 

vstupní prostory před pokoji uživatelů (úzké dveře komplikovaly průjezd vozíčkářům i 

záchranné službě), obložili jsme stěny v chodbě i jídelně a vyměnili 4 staré postele za 

el.polohovací lůžka. V dalších letech je nutné se zaměřit na pokoje uživatelů, zejména na 

úpravu stěn (nevyhovující tapety, instalovat ochranné prvky na stěny, zejména kolem lůžek). 

 

 

Rozdělení lůžek 

Denní úhrada za ubytování a služby 

 

 



… stravování – celodenní stravování – 147 Kč za 1 den (výběr ze 2 jídel, k dispozici po celý 

                        den  nápoje , dle potřeb zajištění nutriční stravy)- zvýšení o 2,- Kč/den. 

    Stravu dovážíme ze školní jídelny, je pestrá, nutričně vyvážená, vydávána v centrální jídel- 

    ně s výjimkou dle zdravotního stavu. Uživatelé  se 1x měsíčně vyjadřují k složení stravy,  

    objektivní připomínky řešíme okamžitě.  

…  fakultativní služby  - poskytovány na žádost za úhradu : 
 

    * nákup na žádost uživatele mimo stanovenou dobu  (mimořádný nákup) 

    * přeprava služebním vozidlem na žádost uživatele 

    * kopírování a tisk – černobíle i barevně 

    * používání vlastního televizoru na pokoji 

    * použití vlastního rádia  (zapnutého do zásuvky) 

    * používání vlastního PC 

    * používání vlastní ledničky 

    * masáže, pedikúra, kadeřnictví … 

Pečovatelská služba je poskytovaná za úplatu osobám se sníženou soběstačností a to v jejich 

domácnostech ve vymezeném čase. Služba obsahuje vyjmenované úkoly dle § 40 zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách a obsahuje tyto základní úkony: 

* pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu 

* pomoc  při  osobní  hygieně 

* pomoc  při  zajištění  stravy 

* pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti 

* zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím  a  ostatní  služby 

 

… a dále poskytujeme fakultativní služby –pouze pro uživatele PS: 

* zapůjčení  termo-jídlonosiče 

* přeprava služebním vozidlem (na úřad, na nákup…) 

* poskytnutí pracího prostředku (na 1 pračku) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

* oblast kulturní a společenská – film, vystoupení dětí a žáků, oslavy všeho druhu, poslech 
   hudby – novinkou jsou společná tvoření s dětmi z MŠ, které do domova docházejí 1x měs. 
* oblast sportovně-pohybová – rozcvička, turnaje v šipkách, deskové hry, soutěže, výlety 
* vzdělávání – hádanky, kvízy, paměťová cvičení, čtení 
* duchovní programy – pravidelné bohoslužby 1x měsíčně 
* hobby aktivity – denně možnost pracovat v ergodílně 
* canisterapie - velmi oblíbená a požadovaná 

 

 

 

http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=441&nArticleID=1281&nLanguageID=1


Všechny volnočasové aktivity zaměřujeme na využívání volného času uživatelů, zejména na 

vytváření pozitivních a přátelských vztahů mezi nimi. Výchova a vzdělávání je inspirativní, 

podněcující a dostupná každému uživateli. Snažíme se, aby naše aktivity byly zajímavé, 

poučné, motivační i relaxační. Působí na harmonický fyzický, psychický i mentální rozvoj, 

udržuje seniory v pohodě a dobré náladě. 

Naši uživatelé jsou pravidelně informováni o chystaných aktivitách v domově a to buď 

osobně na pravidelných poradách nebo na nástěnkách.                    

Příloha č. 3  -  Přehled aktivizačních činností v roce 2016 

       I v roce 2016 jsme pokračovali v zápůjčkách kompenzačních pomůcek občanům Zlatých 

Hor a přidružených obcí. Zápůjčka je bezplatná. Nejčastěji se jedná o krátkodobé zapůjčení 

invalidního vozíku, polohovací postele, toaletních pomůcek - jsou to různé případy zlomenin, 

převozu starších občanů, rehabilitace apod.. 
 

      Počet zápůjček v roce 2016:                                                                                                                                                      

Elektrická polohovací postel - 

Mechanická polohovací postel 4x 

Invalidní vozík     14x 

Chodítko 6x 

Toaletní křeslo                                       3x 

Rehab.šlapadlo 1x 
 

Zdravotní péče je zajišťovaná dle potřeby uživatelů smluvním lékařem, který v domově 

ordinuje pravidelně každé úterý a dle potřeby odesílá uživatele k odborným lékařům. Akutní 

případy zajišťuje rychlá záchranná služba. Do domova dochází rovněž psychiatr, psycholog 

-  cca 1x za 3 měsíce (někdy i častěji, neboť narůstají psychické problémy u uživatelů). 

Ošetřovatelská péče je zajišťována 3 zdravotními sestrami, které provádějí úkony dle pokynů 

lékaře a pod dohledem vrchní sestry  - provádějí všechny potřebné zdravotní úkony, sestavují 

ošetřovatelské plány, přivolávají záchranku, konzultují zdravotní problémy s odb.lékaři … 

Statistické údaje: 

Celkový počet hospitalizací       43 

Počet hospitalizovaných osob       25 

Počet hospitalizovaných dnů     868 

Průměrná délka pobytu   20 dnů 

 

 



Hygiena: 

Dodržovaní přísných hygienických předpisů se řídí zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřej-  

ného zdraví a vyhláškou 306/2012 Sb., o předcházení vzniku a šíření infekčních a hy-

gienických požadavků na provoz ústavů sociální péče. Dále se řídíme provozním řádem do-

mova, který Krajská hygienická stanice schválila dne 14.10.2015 a provádí pravidelné 

kontroly, zejména: 

- povinná očkování 

- používání desinfekcí 

- biologické ošetření odpadních vod 

- kontrolu jakosti teplé vody (na riziko přítomnosti legionelly) 

- nakládání s odpady (zejména skladování nebezpečného odpadu a jeho odvoz). 

 

 

     

          

  Domov důchodců Pečovatelská služba 

  plán skutečnost plán skutečnost 

1. Dotace z KÚ 2 445 000  2 869 400 310 100 365 800 

2. Dotace od ÚP( VPP)   

310 000 

  

   235 000 

  

           0 

  

           0 

3. Příspěvek MÚ-ZH 1 500 000   1 500 000    250 000    250 000 

4. Úhrady od uživatelů 4 079 000   3 820 000    138 000    133 000 

5. Úhr. od zdr.pojišťoven    410 000      448 000               0               0 

6. Příspěvky na péči  2 450 000   2 501 000               0               0 

7. Fondy a jiné výnosy                0                 0               0               0 

8. Bankovní úroky        1 000          1 000               0               0 

9. TP      107 000        107 000     

    

11 302 100 

  

11 481 400 

 

  

   698 100 

  

   748 800 

Komentář : 

ad 1 -         Dotace  je  poskytnuta  na  základě  žádosti  poskytovatele sociální služby o dota- 

                  ci  ze státního  rozpočtu  pro  rok 2016  (celkový  rozpočet  příjmů  a  výdajů  DD  

                  pro  rok  2016),  která  byla  KÚ  Olomouckého  kraje   předložena  v říjnu  2015.  

                  O její výši 2 4458100,- Kč  pro DD  a 310 100,- Kč pro PS rozhodl KÚ Olomouc-  

                  kého  kraje  začátkem  roku  2016.   V měsíci  červnu  2016  byla  ve  druhém kole  

                  dotace  navýšena  o 423 600,- Kč  pro DD  a  55 700,- Kč pro PS. 

ad 2 –       Od úřadu práce  jsme v rámci VPP  obdrželi příspěvek ve výši 235 000,- Kč 

Příjmy : 



ad 4 –        Obložnost  DD v r. 2016  byla  97,54 % 

ad 5 –        Úhrady za zdravotní výkony 

ad 6 –        Navýšení příspěvku na péči – důsledně se dbá na to, aby se změnou zdra- 

                  votního stavu uživatele byl ihned vyřízen i vyšší stupeň PnP 

ad 7 

ad 9 –       Transferový podíl – je podíl  přijatého investičního transferu k pořizovací  

                  ceně  tohoto  majetku.  Jedná  se o rozpuštění investičních transferů z ROPu –   

                  výstavba  meziobjektu DD v r. 2012 a ze SF Životního prostředí – zateplení  

                  budovy, výměna oken a dveří a izolace střechy 

 

            

 

 

  Domov důchodců Pečovatelská služba 

  plán skutečnost plán skutečnost 

1. Spotřeba materiálu 250 000 255 000     19 000    17 000 

2. Spotřeba energií – 

elektřiny a plynu 

  

600 000 

  

  526 000 

  

    11 000 

  

     10 000 

3. Opravy, údržba   150  000     672 000         1 000               0 

4. Služby  2 272 000  2 255 000         8 000      14 000 

5. Mzdové náklady 5 470 000  5 274 000     472 000    514 000 

6. Soc.a zdr.pojištění 1 832 000  1 749 000     159 000    165 000 

7. Zák.soc.nákl.,Koo    231 000     145 000       18 000      16 000 

8. DDHM, DHNM    254 000     239 000       5 000               0 

9. Odpisy DHIM    202 000     202 000                0               0 

10. Provozní náklady      41 000       41 000       5 000        4 000 

11. Daň z příjmu               0                0                0               0 

  
 

11 302  000 
 

  11 358 000 
 

    698 000 

 

   740 000 

Komentář : 

DD ad 1 –       nákup zdravotního materiálu, časopisů, knih, prádla, OOPP, DHM, 

                        čistících prostředků 

DD ad 2 –        plyn, elektřina, voda 

PS  ad 2 –        teplo, voda, el.energie – vyúčtování místnosti pro pečovatelku, výtah 

DD ad 3           opravy budovy a zařízení 

PS  ad 4 -        rozúčtování služeb na DD i PS), softw.služby,telefon.sl.  

DD ad 4 –       poplatky, služby peněž.ústavu, služby pošt., telekom. a radiokom., 

                        strava uživatelů, praní prádla, instal. a údržba programů, školení, 

                        cestovné, likvidace domov.odpadu, revize  

DD ad 7 -        příspěvek do FKSP, pojiš. Kooper. 

      ad 8 –        nákup drobného hmotného majetku 

DD ad 10 –      poj.automobilu, majetku, odpovědnost za škodu poskyt. 

 

Výdaje : 
 



Hospodářský výsledek DD a PS za rok 2016 
     

Domov důchodců                         124 018,11 Kč 

Pečovatelská služba   8 291,50 Kč 

 
Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 

 

 

Příjmy:   

Tržby za ubytování               295 000  

Tržby za pronájem sálu                 11 000 

CELKEM              306  000 

Výdaje: 

Spotřeba materiálu        44 000 

Spotřeba energie a plynu      100 000 

Opravy a údržba         1 000 

Služby       47 000 

Náklady na reprezentaci         3 000 

Mzdové náklady       29 000 

Soc. a zdr.odvody         8 000 

Sociální náklady         1 000 

Odpisy DHIM        23 000 

Ostatní provozní náklady        10 000 

Celkem      266 000 
 

Hospodářský výsledek TUS za rok 2016                                    

Příloha č. 4 - Návrh na rozdělení výsledků hospodaření 
 



Přehled souhrnných inventarizovaných ukazatelů ke dni 31.12.2016 : 

 

Ukazatel Kč 

Finanční prostředky    2 293 000,- 

Hmotný a nehmotný majetek 23 905 000,- 

Pohledávky krátkodobé       383 000,- 

Závazky    1 683 000,- 
 

V roce 2016 byla zhotovena jedna investiční akce – Rozšíření požárních a signalizačních 

hlásičů na budovu TU Sarkander ve výši 56.300,- Kč (vč. nové ústředny). 

            39 980,08 Kč 

 



 

 

Dle zákona o účetnictví byla k 31.12.2016 provedena inventarizace majetku, financí , 

závazků a pohledávek. Proběhla v souladu s vnitřní směrnicí a v závěrečné zprávě o 

inventarizaci je uvedeno: "nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly“ (manko, přebytek, 

pokladní schodek…). Všechen vyřazený majetek byl na základě vyřazovacích protokolů 

řádně zlikvidován a účetně vyřazen. 

 

 

domov důchodců jako svou doplňkovou činnost provozuje Turistickou 

ubytovnu Sarkander, která se nachází v 1.patře „vedlejší“ budovy DD (od r. 2012 obě 

budovy propojeny). K ubytování turistů a návštěvníků Zlatých Hor je k dispozici celkem 22 

lůžek, rozdělených do dvou 2-lůžkových a šesti 3-lůžkových pokojů. Pokoje jsou vybaveny 

válendami, skříní, stolkem, židlemi nebo křesly, TV, ledničkou i wi-fi. Hosté mají u každého 

pokoje  k dispozici sociální zařízení a na společné chodbě rovněž standardně vybavenou 

kuchyň, v níž si mohou uvařit kávu, čaj, snídani …  

Dle záznamů v Knize hostů vládne všeobecná spokojenost 

 – oceňují hlavně čistotu, vybavenost, informovanost. 

k různým příležitostem pronajímáme rovněž na Sarkanderu společenský 

sál pro cca 50 hostů, vč. velmi slušně vybavené kuchyně (el.sporák, el.trouba, el.pánev, 

lednička, mraznička, myčka, nádobí pro 50 osob, hrnce, podnosy, mísy, džbány …). 

Pravidelně se zde schází Zlatohorský spolek seniorů, Svaz tělesně postižených, Šachový 

oddíl, Svaz žen, Svaz zahrádkářů, SBD Krnov … Probíhají zde oslavy narozenin, svátků i 

svateb, jakož i další akce – schůze, volby … 

         

  

Inventarizace majetku  

 



        byly prováděny dle kontrolního plánu na rok 2016 a rovněž nahodile stav pokladen 

        Výsledek: žádné nedostatky nebyly shledány, pokladní hotovost odpovídala dokladům 
 

 

22.9.2016       Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky  v r. 2015 

                        Čj. MZH 05699/2016/OF/BelA 

                         Výsledek: zjištěny nedostatky v průkaznosti účetních záznamů, zejména 

                        v  podkladech pro provedení pokladních operací a rozúčtování mezd. 

                        Opatření: bude provedena analýza oběhu účet.dokladů a přehodnocen  

                        systém účetních informací k zajištění průkaznosti a přehlednosti. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Ostrava 

14.3.2016      Kontrola plateb pojistného na veřejné zdr.pojištění a dodržování  

                        povinností plátce pojistného 

                        č.j.: VZP-15-01773226-M8 3P 

                        Výsledek: nebyly zjištěny žádné závazky vůči VZP ani jiné nedostatky 
 

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje –odbor cizinecké policie 

21.3.2016    Kontrola zařízení z důvodu neoznámeného  pobytu cizinců 

                          na území ČR    

                          č.j. probíhá elektronicky                        

                          Výsledek: nebylo shledáno žádné porušení –cizinci řádně hlášeni 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor sociálních věcí 

29.8.2016       Plnění podmínek stanovených pro registraci soc.služby dle ustanovení 

                         § 79, §80, §82 odst. 1 zákona o soc.službách 

                          č.j.: ÚOK 78411/2016 

                          Výsledek: nedostatky nezjištěny, upozornění na změnu lhůty k regi- 

                          straci zaměstnanců v přímé péči. 
 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Jeseník 

26.10.2016      Kontrola dokladů o úhradě mzdy a odvodů u pracovníka VPP 

                         č.j.: JEA-F-21/2016 

                         Výsledek : nebyly sděleny žádné nedostatky 
 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje – pracoviště Jeseník     

24.11.2016   Kontrola plnění hygienických požadavků na provoz zařízení soc.péče 

                           Čj.: KHSOC/30310/2016/JE/EPID 

                         Výsledek: nebylo zjištěno žádné porušení povinností    



   

          Péče o seniory je jedním ze základních znaků vyspělé a kulturní společnosti. Z demo-

grafických trendů vyplývá, že naše populace patří k těm, které v Evropě stárnou nejry-

chlejším tempem. Dlouhodobě roste podíl osob starších 65 let na celkové populaci (cca 

18%) a předpokládá se, že do roku 2030 budou lidé starší 65 let tvořit 23% české populace. 

Podle údajů ČSSZ je celkový počet starobních důchodců cca 2.400.000, což klade velké 

nároky na systém sociálních služeb a bude se dále zvyšovat.  V ČR je registrováno více než 

500 domovů pro seniory s počtem cca 38.000 lůžek. Stále zesilují intervence stran krajských 

úřadů v tom smyslu, že pobytové služby pro seniory jsou určeny osobám, které mají přiznán 

minimálně II. nebo lépe III. a  IV. stupeň PnP – tedy převážně nebo úplně závislým na 

pomoci. Tento fakt se odráží v náročnosti péče, nárůstu kompenzačních pomůcek, potřeby 

kvalitních polohovacích lůžek, častějších návštěv odborných lékařů, úplné bezbariérovosti… 

          Na tomto místě je třeba konstatovat, že náš domov splňuje již dnes navrhovaný stan-

dard kvality pro domovy důchodců, ať už se to týká vybavenosti, počtem lůžek na pokojích 

(proto jsme zrušili 3-lůžkový pokoj), sociálním zázemím apod.. Jistě je stále co zlepšovat, což 

postupně děláme a věříme, že tak činíme ke spokojenosti našich uživatelů. 
           

         Děkujeme za dotace, příspěvky, sponzorské dary,  zejména :                  

Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Městu Zlaté Hory, Lékárně Jesenia Jeseník, DMA-

kompenzační pomůcky Jeseník 

dále za slevy, pomoc, dobrovolnictví ….  

panu faráři Urbánkovi a Banaszczykovi, panu Bartoloměji Hutkovi, pánům Jaroslavovi a 

Ladislavovi Orlovým, panu Pavlu Salvovi, paní Haně Černé, 
 

Děkujeme též za umělecká vystoupení pro naše uživatele 

Mateřské škole Beruška Zlaté Hory, žákům ZŠ ve Zlatých Horách, Folklórnímu souboru 

Valášek a Hornické kapele Zlaté Hory. 
 

 

Ve Zlatých Horách 21.3.2017 

                                                                              Bc. Zdeňka Macháčková 

 

DOMOV DŮCHODCŮ 

Ředitelka    Bc. Zdeňka Macháčková       tel. 584 425 554       e-mail : reditel@ddzlatehory.cz 

Ekonomka  Drahomíra Čepová                 tel.: 584 453 160      e-mail:  ekonom@ddzlatehory.cz 

Sociální prac.  Libuše Sotiropulosová     tel.: 584 425 166      e-mail:   socialni@ddzlatehory.cz 

Vrchní sestra  Magdalena Hinštová          tel.: 584 425 741      e-mail:  vrchni@ddzlatehory.cz 

Aktivizační činnosti  Bc. Jana Chytilová    tel.: 584 425 741 / kl. 28       ergo@ddzlatehory.cz 
 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

 Pečovatelka  Kateřina Setlová                    tel.: 732471126         e-mail:   pecovatelka@ddzlatehory.cz 
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mailto:vrchni@ddzlatehory.cz
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Příloha č. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotní sestra  uklízečka DD 

Zdravotní sestra  výdej stravy DD 

Zdravotní sestra  uklízečka TUS 
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SOC.PRACOVNICE 

pečovatelka 

PSS 

Celkový počet zaměstnanců k 31.12.2016 … 21 stálých + 1 z ÚP 
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                                                                                                                                                       Příloha č. 2 

Přehled vzdělávacích aktivit v roce 2016 

     Stanovené požadavky na vzdělávání : 

pracovnice v sociálních službách + sociální pracovnice  ….  24 hodin/ročně 

všeobecná sestra v sociálních službách ……………………...  40 kreditů/10 let 

pomocný personál ………………………….. …………………    školení BOZP+PO 

administrativa …………………………………………………...   odborná školení 
 

     Od roku 2016 organizujeme společně s ostatními zařízeními soc.služeb okresu Jeseník 

společná akreditovaná školení pro pracovníky sociálních služeb (převážně přes vzdělávací 

agenturu SEDUCA), v některém zařízení (nejčastěji v našem domově nebo na kom.centru 

v Mikulovicích) – úspora finanční a časová (cena na 1 účastníka se pohybuje cca 350,- Kč).  

Uvádíme seznam akreditovaných školení v roce 2016, z nichž každá pracovnice absolvovala 

nejméně 3 školení : 

Datum : Název akreditovaného školení 

22.  3.2016 Práce s uživatelem-aktivizace a motivace seniorů 

30.  5. 2016 Alzheimerova demence – nové přístupy a poznání 

  1.  9. 2016 Využití kompenzačních pomůcek v praxi 

  2.  9. 2016 Základy manipulace s imobilními uživateli 

13.10. 2016 Úvod do paliativní péče v soc.službách 
 

Školení pro všechny zaměstnance : 

 8. 6. 2016
Základy 1. Pomoci  pro pracovníky soc.služeb  (praktický 

výcvik)
 

Školení interní pro pracovníky přímé péče : 

25. 7.2016 Novela č. 189/2016 k zákonu o sociálních službách 

 

Supervize pro pracovníky v přímé péči : 
 

 9. 5.2016 Jak řešit problémy v prac.kolektivu (syndrom vyhoření) 

14. 9.2016 Problematičtí uživatelé v zařízení soc.služeb 

 

Odborná školení  (ředitelka, ekonomka) 
 

20. 9.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek Zlaté Hory 

 6.10.2016 FKSP   (ANAG) Olomouc 

11.10.2016 Inventarizace majetku (Moravia) Ostrava 

19.12.2016 Nemoc.pojištění a pojistné na soc.zabezpečení Jeseník 

 



                                                                                                                                               Příloha č. 3 

 

 

Leden 

• Canisterapie 

• Tvoření s dětmi z MŠ – záložky do knížky 

Ergo – procvičování jemné motoriky –párání starých svetrů,  motání vlny a příze, 

přebírání korálků, výroba bambulí (učíme se tvořit bambule na vidličce) 

 

Únor 

• Soutěžní odpoledne – hod do koše, šipky … 

• Zabijačkové posezení s besedou, jak to na zabíjačkách chodívalo 

• Tvoření s dětmi z MŠ - kytky(z pet lahví, ruliček toaletního papíru) a výroba ptáčků                                             

         Ergo – výroba velikonočních ozdob - háčkování slepiček a zvonků s holubicemi,  

         papírové krabičky na výslužku – kuře a ovečka, tvoříme z bambulí zajíce a kuřátka, 

         závěsy z papírových zajíců. 
 

Březen 

• Oslava MDŽ – vystoupení dětí z MŠ 

• Vítání jara – vystoupení Valášku 

• Prezentace výrobků na velikonoční výstavce ve Zlatých Horách 

• Tvoření s dětmi z MŠ – kuřátka z bambulí, zajíc zápich, mrkev z vlny 

          Ergo – výroba velikonočních ozdob (věnce, dekorování vajíček, vystřihovánky do oken 

          papírový zajíc - zápich, dekorační zajíc z břečťanu na dveře, velikonoční svícny, 

          velikonoční výzdoba jídelny 
 

Duben 

• Výlet do cukrárny 

• Tvoření s dětmi z MŠ – motýl – koláž z krepáku, motýl z vlny a ruliček od toaletního            

papíru, čarodějnice z papíru -  zápich 

      Ergo –   vystřihovánky do oken, přesazování muškátů, procvičování jemné motoriky, 

           výroba panáčka na májku 
                                                              
 

  

 

                        

http://www.canstockphoto.cz/file_view.php?id=14960546


 

Květen 

• Oslava 1. Máje s Hornickou kapelou 

• Oslava Dne matek – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ 

• Tvoření s dětmi z MŠ – papírová kočka na pověšení, prstový maňásci z papíru      
                                           

Ergo-zdobení a stavění májky, procvičování jemné motoriky,  grafo-motorická cvičení, 

výsadba kytek do truhlíků a následná péče – okopávání, pletí.. 

Červen 

• Kácení májky a  hudební vystoupení pana Pajera 

• Vystoupení  tanečního souboru Valášek 

• Soutěžní dopoledne s dětmi z MŠ – zábavný program před prázdninami 

• Procházky s vozíčkáři po okolí 

     Ergo – výroba klaunů pro DPS Mikulovice na Den otevřených dveří a pro děti z MŠ,  

    výroba jablíček z „petek“, tvorba medailí, ruční práce –háčkování – zajíc 

 

Červenec  

• Procházky s vozíčkáři po okolí 

• Hudební odpoledne s harmonikou – p. Kotrla 

     Ergo –  procvičování jemné motoriky – párání pletených svetrů,  motání vlny, třídění  

     vln  a bavlnek, dárkové tašky z kalendářů 
 

Srpen  

• Účast na Řezbování v Edelu 

• Hudební odpoledne s harmonikou – p. Kotrla 

• Kouzelnické vystoupení (velmi pozitivní ohlas) 
 

   Ergo -  procvičování jemné motoriky – bambule, stříhání látek  na dýně, podzimní  

  vystřihovánky do oken, háčkování – zajíci 
 

Září 

• Posezení při grilování 

• Canisterapie  

• Posezení na Zámečku a v cukrárně 

      Ergo –sběr přírodnin (šišky, kaštany, listy, makovice, květiny…) podzimní výzdoba,  

     výroba aranžmá ze sušených rostlin, vystřihování papírových listů 

 

 

 

 



 

Říjen 

• Turnaj v šipkách 

• Zabijačka od pana Kamlera 

• Sami vaříme – bramboráky podle babiček  

• Sami pečeme – „Honzovské“ buchty 

      Ergo – kytky z listů, látkové dýně,  dekorace z šišek, louskání ořechů,  
 

Listopad 

• Pečení perníčků s dětmi z MŠ  

• Sami vaříme - řízky a bramborový salát 

• Sami pečeme – vánoční cukroví 

      Ergo – výroba papírových andělíčků, vánoční vystřihovánky do oken, vánoční  

      výzdoba domova, háčkování vánočních ozdob, louskání ořechů,  
 

Prosinec 

• Mikulášská nadílka 

• Vánoční posezení – vystoupení  dětí ze ZŠ, společná štědrovečerní večeře uživatelů      

a zaměstnanců,  zpívání koled, rozdávání dárků 

• Vánoční vystoupení dětí z MŠ 

• Sami pečeme – vánočního cukroví není nikdy dost 

• Šipkový turnaj o zlatou rybku 

           Ergo – vánoční výzdoba  Sarkandru, výroba dárků pro kuchařky ze ZŠ (háčkované  

           baňky), výroba papírových hvězd, svícnů, 

 
 

Pravidelné aktivity: 

 

Rozcvička, rehabilitace, logopedie a grafo-motorika, trénink paměti, bohoslužby, remini-

scence, společenské hry, deskové hry, aktivizace imobilních uživatelů na pokojích  (čtení, 

povídání, bazální stimulace, muzikoterapie..)                                                                                                                                                       
 

                                                      

 

 



Příloha č. 4  

 

    Předkládáme výše hospodářských výsledků Domova důchodců, pečovatelské služby a TU 

Sarkander a návrh na jejich rozdělení. 

 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 Domov důchodců Pečovatelská služba TU Sarkander 

Celkem náklady 11 357 704,51 740 069,50 266 554,30 

Celkem výnosy 11 481 722,62 748 361,00 306 534,38 

ROZDÍL= HV       124 018,11    8 291,50   39 980,08 

    

PŘEVOD NA :    

… rezervní fond 124 018,11 8 291,50 39 980,08 

 

Celkem do rezervního fondu      

 

Hlavní činnost : 

                 Zlepšený hospodářský výsledek hlavní činnosti – domova důchodců – ve výši 

                  124 018,11 Kč a pečovatelské služby  –  ve výši  8 291,50 Kč  navrhujeme dle 

                  § 30 odst. 1,  zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převést 

                  do rezervního fondu organizace. 

 

Doplňková činnost : 

 Hospodářský  výsledek  (zisk)   doplňkové  činnosti  TU  Sarkander  ve  výši 

                            39.980,08 Kč navrhujeme dle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění 

                            pozdějších předpisů, převést do rezervního fondu organizace. 

 

Ve Zlatých Horách dne 17.3.2017 

Vypracovala:          Drahomíra Čepová – ekonom DD 

Odpovídá     :         Bc. Zdeňka Macháčková – ředitelka 

 
 

172 289,69 



Příloha č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistická ubytovna „Sarkander“ má ubytovací kapacitu 22 lůžek, 

rozdělených 

do 6-ti třílůžkových a dvou 2-lůžkových pokojů. Standardní vybavení pokojů – 

válendy, stolek, křeslo, skříň, TV, lednička, wi-fi + sociální zařízení u pokoje. 

Na chodbě k dispozici vybavená kuchyňka (el.sporák, mikrovlnka, elkonvice, 

nádobí, příbory, stůl, židle ).  V okolí ubytovny dostatek parkovacích míst. 
 

Ceník: 

Cena za  lůžko a noc Dospělý host Dítě do15-ti let 

…  při pobytu na 1-2 noci 200,- Kč 150,- Kč 

…  při pobytu na tři a více nocí 180,- Kč 140,- Kč 

…  při pobytu nad 15 nocí 150,- Kč 120,- Kč 
 

Krásné okolí, čistý vzduch, mnoho zajímavosti (Rozhledna na Biskupské kupě, 

Městské muzeum, Zlatokopecký skanzen-Zlatorudné mlýny, Poutní místo Panny 

Marie Pomocné-Mariahilf,  Údolí ztracených štol,  Mechové jezírko na Rejvízu.  
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