
 

 

 

 
1 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2021 



 

 

 

 
2 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

DOMOV PRO SENIORY A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ŽATCI 

 

Sídlo:       Šafaříkova 852, 438 01 Žatec 

Statutární zástupce:    Mgr. Petr Antoni, ředitel 

Zřizovatel:      Město Žatec 

    

IČO:       00830411 

Kontakt a vzdálený přístup:   tel.: 415 710 295 

       datová schránka: umdhn3i 

       www.dpszatec.cz 

       https://www.facebook.com/dszatec 

Vymezení hlavního účelu:    

Příspěvková organizace poskytuje tři druhy sociálních služeb – domov pro seniory, 

domov se zvláštním režimem a pečovatelskou službu.  

První dvě zmíněné jsou pobytové služby poskytované v Šafaříkově ulici čp 852 a v ulici 

Lva Tolstého 1748 v Žatci (stavebně je vše propojeno v jeden funkční celek). 

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v bytech uživatelů služby a to jak v 

Domech s pečovatelskou službou (U Hřiště 2512 a 2513, Písečná 2820), tak po celém 

Žatci a služba je nabízena i v místních částech a v okolí do 12 km.  

Organizace dle zřizovací listiny poskytuje podmínky pro fungování Klubu pro seniory v 

Domě s pečovatelskou službou „U Hřiště“ a nově byl v závěru roku 2021 připraven také 

Klub „na Písečné“. Vzhledem k situaci s onemocněním covid bude uveden do plného 

provozu v průběhu roku 2022. 

Okruhy doplňkové činnosti: organizaci je zřizovatelem povolena doplňková činnost: 

Podnájmy prostorů (bytových i nebytových).     

http://www.dpszatec.cz/
https://www.facebook.com/dszatec
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Organizační struktura: 

Pracovní pozice 
Domov pro 

seniory 
Domov se zvl. 

režimem 
Pečovatelská 

služba 

ředitel organizace 0,34 0,33 0,33 

Ekonomicko - provozní úsek   6 

vedoucí 0,5 0,3 0,2 

1x účetní 0,5 0,3 0,2 

1x účetní – správa depozit 0,5 0,3 0,2 

1x nákupčí - zásobovač 0,5 0,4 0,1 

2x šička - vrátná 0,5 0,5 - 

Stravovací úsek   10 

vedoucí kuchař 0,6 0,4 - 

5x kuchař/ka 0,6 0,4 - 

2x pomocný/á kuchař/ka 0,6 0,4 - 

2x úklid - mytí nádobí 0,6 0,4 - 

Zdravotní úsek   9,5 

vedoucí 0,5 0,5 - 

7x všeobecná zdravotní sestra 0,5 0,5 - 

0,5x všeobecná zdravotní sestra 0,25 0,25 - 

1x fyzioterapeut 0,5 0,5 - 

Úsek sociální péče   50 

vedoucí 0,5 0,5 - 

sociální pracovník - zástupce 0,5 0,5 - 

17x PvSS - přímá obslužná péče - 1 - 

20 x PvSS - přímá obslužná péče 1 - - 

3x uklizečka - 1 - 

4x uklizečka 1 - - 

1x pradlena - 1 - 

1x pradlena 1 - - 

2x řidič - údržbář 0,5 0,4 0,1 

Úsek sociální práce   3 

1x sociální pracovník 1 1 - 

1x sociální pracovník  - manažer kvality 0,7 0,2 0,1 

Pracoviště výchovně nepedagogických činností  3,5 

2x PvSS - pracovník vých.-nepedagog. činností 1 - - 

1x PvSS - pracovník vých.-nepedagog. činností - 1 - 

0,5x PvSS – pracovník vých-nenedagog. činností 0,5 - - 

Pečovatelská služba   17 

vedoucí - koodinátor - - 1 
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16x PvSS - pečovatelka - - 1 

Celkem úvazků 99 
Dotovaná místa (VPP, SÚPM, apod.) maximálně 8 na celou organizaci  

Celkem úvazků 107  
 

 
 

 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Náklady 83 748 977,38 

Výnosy 83 748 980,35 

Výsledek hospodaření 2,97 

  Přehled pohledávek a závazků po splatnosti 

Pohledávky 0 

Závazky 0 

  Přehled mzdových nákladů 

Mzdové náklady 49 735 774 

Osobní náklady 362 566 

Zákonné sociální pojištění 16 666 652 

Jiné sociální pojištění 207 759 

Zákonné sociální náklady 1 433 648,42 

  Přehled získaných externích fin. zdrojů 

Dotace od Ústeckého kraje na soc. služby 31 342 600 

Dotace z Úřadu práce na VPP 162 000 

Věcné dary, bonusy 83 821,07 

Neúčelové peněžní dary (do rezervního fondu) 94 440 

Účelové peněžní dary 0 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 5 989 063,49 

Úhrady od klientů služeb 31 751 464,74 

Mimořádná dotace MPSV – náklady covid, 
odměny 5 655 036  

Mimořádná dotace MZ, odměny - zdravotní 0 
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sestry 

Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem  

Příspěvek zřizovatele 8 195 000 

Dotace na projekt "Funny Club pokračuje" 36 000 

Dotace na projekt "Poznáváme krásy vlasti" 13 000 

  

 

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Stav a čerpání fondů 

1. Fond dlouhodobého majetku   

Stav k 1. 1. 3 732 922,80 

Tvorba 990 407,81 

Čerpání 708 207 

Stav k 31. 12. 4 015 123,61 

    

2. Fond odměn   

Stav k 1. 1.  841 939 

Tvorba 8 120  

Čerpání 0 

Stav k 31. 12. 850 059 

    

3. Fond FKSP   

Stav k 1. 1.  1 421 579,06 

Tvorba 1 005 958,46 

Čerpání 542 774 

Stav k 31. 12. 1 884 763,52 

    

4. Rezervní fond ze zlepšeného VH   

Stav k 1. 1. 494 625,74 

Tvorba 2030 

Čerpání 0 

Stav k 31. 12. 496 655,74 
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 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

 

 

5. Rezervní fond z ostatních titulů   

Stav k 1. 1.  422 460,12 

Tvorba 94 440 

Čerpání 34 409 

Stav k 31. 12. 482 491,12 

    

  Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady 11 007,03 

Výnosy 11 010 

Zisk/Ztráta 2,97 
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VÝSLEDKY KONTROL 

Vnitřní kontroly v rámci organizace 

Ředitelská vizita, kontroly v rámci agend a práce 
úseků, kontroly docházky, kontroly 
hospodárného nakládání se svěřenými 
prostředky, nově i kontrola dodržování 
antiepidemiologických opatření 

průběžně, 
celoročně, závady 
řešeny 
bezodkladně 

Kontroly zřizovatelem 

Město Žatec, Městský úřad, veřejnosprávní 
kontroly, 9.8. – 24.8.2021 

Organizace 
dodržovala zásady 
hospodárnosti, 
efektivnosti a 
účelnosti. 
Drobné nedostatky 
v oblasti Registru 
smluv napraveny 
v průběhu 
kontroly 

  Kontroly dalšími oprávněnými stranami 

Krajská hygienická stanice, testování 
zaměstnanců, květen 2021  

Bez závad 

kontrolní audit, LN - AUDIT, kontrola čerpání 
dotace "Podpora poskytování sociálních služeb" 
za rok 2020 - tzv. "Krajská dotace" 

bez závad 

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště 
Louny, stravovací úsek, červen 2021 

Bez závad 

Úřad práce – Krajská pobočka Ústí nad Labem, 
dodržování zákona o státní sociální podpoře, 
říjen 2021 

Bez závad 

ZPMV, klientské pracoviště Hradec Králové, 
vykazování úhrad za zdravotní výkony 

2x neuznán 
výkon – průkaz 
antigenu, 
vyřízeno, 
námitka 
nepodána 
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DALŠÍ SDĚLENÍ 
V srpnu 2021 byla v Domově dokončena velká investiční akce – Úprava osmi pokojů 

v přízemí Domova pro seniory, investor Město Žatec, zhotovitel – Boulit, s.r.o.  

Pokoje už jsou plně užívány, jsou skutečně luxusní a je o ně velký zájem. 

Na základě této rekonstrukce byla snížena (oficiálně od 1.1.2022) kapacita Domova pro 

seniory z 83 lůžek na 80. Tím byly z těchto tří nových pokojů vytvořeny nově 

jednolůžkové pokoje, vlastně malé bytové jednotky.  

Organizace po celý rok 2021 dodržovala veškeré hygienické a organizační opatření 

v souvislosti s pandemií Covid 19. 

Zásadním počinem směřujícím k požární bezpečnosti Domova se zvláštním režimem byla 

výměna lokálních požárních hlásičů za elektronický požární systém napojený na 

ústřednu. V příštím roce se plánuje napojení celého objektu Domova na Pult centrální 

ochrany HZS.  

V Domě s pečovatelskou službou „na jihu“ – Písečná 2820 jsme stavebně (ve spolupráci 

s RK p. Martinovského) připravili Klub pro seniory. Vzhledem k epidemiologické situaci 

ho do provozu uvedeme v roce 2022. 

Na dvorku domova bylo vybudováno malé pietní místo (osazenou sochou sv. Petra) pro 

možnost zapálení svíčky. Jedná se o další krok v rámci kvalitní paliativní péče. 

Byl vytvořen systém detailních pracovních postupů pro pracovníky v sociálních službách, 

cílem bylo sjednocení postupů a metod. Dokument je zásadní také pro nově nastupující 

pracovnice/pracovníky. 

Nově je pravidelně každou třetí středu v měsíci, pravidelně od 13,00 konána tvz. Velká 

stravovací porada, na kterou může přijít kdokoliv z klientů. Dříve se tyto velké stravovací 

porady konaly cca jednou za tři měsíce. Pravidelná měsíční frekvence naučila klienty 

chodit a sdělovat své připomínky nebo pochvaly.  

Zavedli jsme novou tradici a tou je „Malá Dočesná“ na dvorku Domova. Jedná se o 

zahradní slavnost bezprostředně navazující na Dočesnou ve městě.  

 

 


