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1. Informace pro veřejnost a veřejný závazek 
 

1.1 Co se nám podařilo v roce 2013 

 

Krátkodobé cíle pro rok 2013: 

- Snížení stropů na pokojích klientů 

- Dokončení projektu na rekonstrukci výtahu 

- Zajištění kulturního vyžití uživatelů 

- Propracování systému pro volnočasové aktivity 

 

Plnění těchto cílů: 

- V roce 2013 jsme provedli snížení stropů na pokojích v přízemí. Jednotlivé stropy na 

pokojích byly zatepleny a osazeny kazetovým systémem. Vyměnilo se také osvětlení na 

pokojích. Všechny zrekonstruované pokoje byly nově vymalovány. Díky této 

rekonstrukci jsou pokoje útulné a velmi hezké.  

- Podařilo se nám také získat stavební povolení na rekonstrukci výtahu, který bychom 

chtěli kompletně opravit v nejbližších letech. 

- Také v tomto roce jsme zajistili mnoho kulturních akcí pro naše uživatele. Zde je jejich 

přehled:  

18. 1. 2013 - Natáčení pro Východočeskou televizi - Na pravidelně se opakující 

volnočasové aktivity se zvířaty se přijela podívat i Východočeská televize, aby natočila 

reportáž do pořadu Mazlíčci. Paní Bártová z Občanského sdružení pro hiporehabilitaci 

přivezla pejsky a kočky a s lidmi si vyprávěla stejně tak, jak to dělá každý jiný pátek, i 

nyní před televizní kamerou. 

21. 1. 2013 - Vlasta Burian ztvárněný imitátorem - Po obědě nás navštívili dva starší 

pánové, kteří objíždějí podobná zařízení se svým programem - imitováním známého 

komika Vlasty Buriana. Vlasta Burian, oblečen ve stylových uniformách, vyprávěl s 

humorem i přednesem sobě vlastním různé příhody, historky, vtipy. Zazpíval i notoricky 

známé písně, se svým zpěvem se k němu přidala i spousta klientů. Druhý pán nastoupil v 

přestávkách s kvízem o životě právě Vlasty Buriana nebo s hádáním a doplňováním 

přísloví. Vystoupení to bylo velice zdařile, od srdce jsme se zasmáli. 
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8. 3. 2013 - Řehečské kvarteto - S názvem Řehečské kvarteto nás přijeli svým 

vystoupení potěšit tři pánové, které zpívat a hrát na hudební nástroje prostě baví a svou 

radost chtějí rozdávat dál. Všichni tři byli stylově oblečení a sršeli vtipem a dobrou 

náladou pro pobavení nás všech ostatních. 

 

9. 3. 2013 - Pořad Mazlíčci s reportáží z ÚSS Milíčeves se vysílá v TV - V sobotu 9. 3. 

2013 se vysílal na Východočeské televizi pořad Mazlíčci, do kterého byla jedna z 

reportáží natáčena v ÚSS Milíčeves při volnočasových aktivitách se zvířaty. Na reportáž 

jsme se podívali v následujícím týdnu ze záznamu. 

 

21. 3. 2013 - Josefovská veselice - Ku příležitosti oslavení svátku Josefů se v našem 

zařízení konala již tradiční akce Josefovská veselice. K tanci a poslechu hrál pan 

Koudelka, podávalo se točené pivo a k občerstvení párky s chlebem. Při hudbě, zpěvu a 

tanci jsme strávili příjemné odpoledne. 

 

24. 4. 2013 - Pohřeb Pepinky Sikelové - 17. dubna 2013 zemřela Pepinka Sikelová, 

obyvatelka, která v Milíčevském zámku strávila téměř třicet let. Personál i klienti se jí 

stali rodinou, kterou již neměla, poslední rozloučení s ní tak proběhlo v parku před 

zámkem. Pepince na poslední cestu hrály písničky z pohádek, které tak ráda sledovala, 

všichni jsme ji poté doprovodili k bráně a zamávali stejně tak, jak ona mávala nám, když 

jsme odcházeli ze služby domů. 

 

29. 4. 2013 - Vystoupení dětí ze ZŠ V Nemyčevsi - Děti ze základní školy v Nemyčevsi 

pod vedením paní učitelky Dáši Zachovalové nazkoušely nové vystoupení a přijely nám 

zpříjemnit jedno jarní odpoledne. Vystoupení dětí se u nás vždy všem moc líbí. 

 

30. 4. 2013 – Čarodějnice - Připravili jsme si velikou čarodějnici, krásně jsme ji ustrojili 

a poté jsme ji upálili v parku na připravené hranici. Bylo krásně, tak jsme strávili pěkné 

odpoledne v parku. 
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30. 5. 2013 - Smíšený pěvecký sbor Smetana z Jičína - V podvečerních hodinách 

vystoupil v ÚSS Milíčeves smíšený pěvecký sbor Smetana z Jičína. Sešli jsme se v 

přízemí v hale, kde je dobrá akustika a zpěváci ze sboru nám zazpívali spoustu různých 

písní, jak českých, latinských, tak i anglických. Jejich vystoupení bylo krásné a my 

doufáme, že u nás zase někdy vystoupí. 

 

23. 6. 2013 - Vackovo Vysoké Veselí - Opět jsme se vydali do Vysokého Veselí na 

hudební akci s názvem Vackovo Vysoké Veselí, kam jezdíme pravidelně každý rok. V 

letošním roce účinkovala Ústřední hudba Armády ČR a zpívali Ivana Zbořilová, Ivana 

Brožová, Josef Oplt a Jiří Škvára. Všichni tito zajistili pěknou atmosféru nedělnímu 

odpoledni. 

 

27. 6. 2013 - Letní slavnost ve Vratislavicích nad Nisou - Opět jsme byli osloveni, 

abychom napekli a přijeli své pečivo prodávat na akci, kterou pořádá domov pro seniory 

ve Vratislavicích, s názvem Letní slavnost. Pečivo jsme měli prodané téměř okamžitě, 

lidé na něj stáli v dlouhých frontách. Mohli jsme si tedy poté užít i koncert pana Neckáře, 

který spolu se svým bratrem přijel na tuto akci zahrát. 

 

29. 6. 2013 - Pohádkový les v parku - Každý rok začátkem prázdnin pořádají maminky 

a tatínkové ze Slatin a z Milíčevsi Pohádkový les pro děti. V parku jsou pro děti 

připravené různé soutěžní úkoly u pohádkových postav a ony tak mají možnost 

vysoutěžit si drobné odměny. Po skončení soutěžních úkolů den pokračuje zábavou, 

opékáním buřtů a v letošním roce nechybělo ani noční překvapení. 

 

2. 7. 2013 - Indiánské léto v Hronově - Byli jsme pozváni na akci, kterou pořádal 

domov pro seniory Justýnka v Hronově. Personál byl převlečen za indiány, hrála muzika, 

jedlo se a soutěžilo. Každý klient dostal kartičku a podle ní měl splnit pět soutěžních 

úkolů. Klienti soutěžili v šipkách, kuželkách, skládání puzzle, doplňování přísloví a 

trefovali se do určeného cíle dřevěným pukem. Počasí jim krásně vyšlo a my jsme si i 

tuto akci velice pěkně užili. 
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16. 8. 2013 – Agility - V pátek jsme místo klasických volnočasových aktivit se psy měli 

ukázku psího sportu - agility. Děvčata z Bydžovské Lhotky a okolí si přivezla překážky a 

se svými pejsky nám předvedla, jak je umí zvládat. 

 

27. 8. 2013 - Zahradní slavnost ve Vratislavicích - Z domova pro seniory jsme byli 

pozváni na jejich Zahradní slavnost. Vystupovali zde: Davide Mattioli, Orientální 

tanečnice Michaela Vodrážková, Country skupina Kapelníci a Taneční orchestr 

Celestýnka. Pořad moderoval Miloslav Vodrážka, ředitel Domova pro seniory 

Vratislavice nad Nisou. My jsme napekli pečivo, které jsme poté ve stánečku prodávali 

účastníkům akce. 

 

12. 9. 2013 - Festival Jičín - město pohádky - Ve čtvrtek jsme se i přes zpočátku 

nepříznivé uplakané podzimní počasí vydali do Jičína, abychom navštívili pohádkový 

festival. Prohlédli jsme stánečky s keramikou, sladkými cukrovinkami, originálními 

klobouky, podívali jsme se také, jak malé děti poctivě plní úkoly v pohádkových 

dílničkách, zkusili jsme hrát basketbal pod dohledem zkušeného trenéra a nakonec jsme 

se odměnili sladkými palačinkami, bramborákem nebo klobásou a pivem. Festival se nám 

líbil, i počasí se nakonec umoudřilo, začalo svítit sluníčko a my si užili moc hezký den. 

 

24. 9. 2013 - Sportovní den v ÚSS Milíčeves - Pro klienty byly na dnešní den 

připraveny čtyři soutěžní disciplíny - soutěžili v kuželkách, šipkách, hádali přísloví a 

skládali puzzle. Toto soutěžní dopoledne bylo zahájením pravidelné akce Loučení s 

létem. Vyhodnocení výsledků bude na taneční zábavě s panem Koudelkou. 

 

25. 9. 2013 - Loučení s létem - Léto pozvolna končí a my se s ním každý rok loučíme 

taneční zábavou, na které nám k tanci a k poslechu hraje pan Koudelka. Letos jsme si 

také zatančili, zazpívali a vyhlásili jsme soutěž o nejlepšího tanečníka. V této soutěži se 

na prvním místě umístila paní Krejčová, na druhém místě paní Niklová a na třetím místě 

paní Smolíková. Všechny tři tanečnice byly z pohárů, které vyhrály, nadšené a dojaté. Na 

závěr této akce nám své vystoupení předvedly mažoretky z Volanic. Byla to krásná tečka 

za povedenou akcí. 
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22. 10. 2013 - Vystoupení Moravské lidové písně - Na tahací harmoniku nám přijel 

zahrát starší pán a spolu se svým společníkem zazpíval spoustu známých i méně známých 

písní z Čech a Moravy. V pauzách mezi zpíváním dávali účinkující klientům kvíz a za 

správné odpovědi je odměnili i drobnými dárky. 

 

24. 10. 2013 - Večeře v Tuři - V odpoledních hodinách jsme si s klienty udělali výlet do 

Tuře na odpolední kávičku a poté časnou večeři. Na sále v zámečku jsme si s klienty 

zazpívali a zatančili a dobře jsme se najedli. Bylo to velice povedené odpoledne. 

 

30. 10. 2013 - Hašler – vystoupení - Tradiční vystoupení pana Šedivého s písněmi a 

vyprávěním o známém autorovi Karlu Hašlerovi. 

 

5. 11. 2013 - Hudební duo VIOLA - Dva hudebníci nám opět přijeli svým vystoupením 

připravit pěkné odpoledne. Hráli na tahací harmoniku a zpívali písničky většinou nám 

velmi dobře známé, tak jsme se k nim svým zpěvem také přidali. 

 

17. 11. 2013 - Der Šenster Gob - Hudebníci ze stylové maringotky, kteří měli při svém 

turné cestu kolem Milíčevse, nám nabídli, zda nechceme našim klientům také nechat 

zahrát. Nadšeně jsme souhlasili. Muzikanti hráli na basu, kytaru, housle a klarinet a 

zpívali písně židovské, romské, balkánské, španělské i jiné. Jedním z muzikantů byl i 

vnuk paní Pírkové. 

 

3. 12. 2013 – Mažoretky - Malé mažoretky, které trénují pod vedením paní Šimůnkové z 

Domu dětí a mládeže Sluníčko z Lomnice nad Popelkou, nám přijeli předvést úchvatné 

vystoupení. Vystupovaly i ty nejmenší holčičky, které si říkají Berušky. Všichni jsme byli 

nadšení a dojatí. 

 

4. 12. 2013 - Pěvecký sbor SMETANA - Adventní čas nám přijeli zpříjemnit i členové 

pěveckého sboru Smetana z Jičína. V rámci dnů otevřených dveří, které se konají 

pravidelně každý rok v předvánočním čase, předvedli vystoupení, ze kterého se nám 

všem až tajil dech. 
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5. 12. 2013 - Čert, Mikuláš, Anděl - ÚSS Milíčeves obcházel v tento den čert s 

Mikulášem a Andělem, poslechli si básničky, písničky a modlitbičky a rozdávali společně 

nadílku. 

 

16. 12. 2013 - Vánoční besídka dětí ze ZŠ Slatiny - děti ze ZŠ Slatiny si připravily 

vánoční vystoupení pro své rodiče na vánoční besídku a přišly nám ho předvést i do 

zámku. Děvčata i kluci hráli na flétny, kytary a Terezka Nosková dokonce na violoncello. 

Jejich besídka sklidila veliký úspěch a pomohla díky koledám a vánočním písním naladit 

i u nás v zámku atmosféru přicházejících vánoc.  

 

18. 12. 2013 - Vánoční besídka dětí ze ZŠ Nemyčeves - I děti ze základní školy v 

Nemyčevsi přijely předvést, co všechno umí a čím na vánoční besídce překvapí své 

rodiče. Velice se nám líbily hrané koledy i vánoční příběhy, společně s dětmi jsme si 

některé koledy i zazpívali. 

 

24. 12. 2013 - Štědrý den - Na Štědrý den ráno se klienti svátečně ustrojí a v zámku 

panuje sváteční atmosféra. Pouští se pohádky v televizi, poslouchají se koledy. K obědu 

je každoročně připravována rybí polévka a jablkový závin a k večeři si mohou klienti 

vybrat, zda si dají raději rybí filé, smaženého kapra nebo řízek a k tomu samozřejmě 

bramborový salát. Před Štědrým večerem se v zámku schází i personál. Zazpívali jsme si 

všichni společně koledy, připili si a popřáli hezké svátky. 

 

Jak je vidět, tak se v našem zařízení neustále něco děje. Poděkování patří zejména paní 

Matzkeové a panu  Rybovi, kteří zajišťovali pořádání těchto akcí.  

- Pokračovali jsme v kurzech keramiky, kterých se účastnili naši klienti, ale také personál a 

lidé z blízkého okolí. Poděkování patří p. Holcové za vedení kroužku. 

- Také v letošním roce jsme měli zajištěnou spolupráci se sdružením zabývajícím se terapií 

se zvířaty. Tato terapie se koná pravidelně každý pátek, kdy nás navštěvují pracovnice ze 

sdružení se svými zvířaty. Jedná se o psy, morčata, králíky, kočky, osly, kozu atd. Jsou to 

všechna zvířata, se kterými se naši klienti běžně setkávali ve svém domácím prostředí. 

Velmi nás těší, jak velký úspěch tato terapie u našich uživatelů má.  
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- Opět jsme provozovali pro veřejnost knihovnu s volně přístupným internetem. Vždy 

dvakrát v týdnu bylo k dispozici na 300 knih a internet. Tyto služby jsou využívány také 

našimi klienty. Poděkování patří knihovnici p. Neumanové 

 

- Přestože některá zařízení vybírají za fakultativní služby (služby, které jsou nadstandardní-

nákupy, doprovody k lékařům atd.), naše zařízení ani v roce 2013 za tyto služby 

nevybíralo finanční prostředky a poskytovalo tyto služby zdarma! 

 

- Poděkování patří také našemu zřizovateli Obci Slatiny za poskytnutou dotaci a za přízeň. 

- Také v letošním předvánočním čase se v našem zařízení již pátým rokem konal týden 

otevřených dveří, kdy si veřejnost měla možnost prohlédnout naše zařízení a zejména 

vánoční výzdobu celého zámku.  

 

     V neposlední řadě nás potěšily pochvaly a to z řad rodinných příslušníků ale i veřejnosti, 

kteří se do našeho zařízení přišli podívat. Jsme velmi potěšeni, že se toto potvrdilo i 

v dotazníkovém šetření, které jsme pořádali. Děkuje všem za vaši přízeň!!!!! Poděkování patří 

také všem zaměstnancům zařízení, kteří svojí prací přispívají k profesionálnímu přístupu a 

kvalitním poskytovaným službám. 
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1.2 Poslání 

     Posláním ÚSS Milíčeves je pomocí naší pobytové sociální služby umožnit seniorům, 

kteří vzhledem ke svému věku, či zdravotnímu stavu nemohou být ve svém přirozeném 

prostředí, aby prožili aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího charakteru.  

 

1.3 Naše cílová skupina 

- Senioři starší 60ti let,  kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují celodenní pomoc, 

kterou jim není možné poskytnout v jejich domácím prostředí. 

 

            Služba není určena pro tyto osoby: 

- Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje návaznost na dechové, srdeční či jiné přístroje, 

které se nacházejí ve specializovaných pracovištích. 

- Osoby, které jsou závislé na alkoholu, drogách, či jiných látkách, jejichž léčení vyžaduje 

specializovanou odbornou ústavní péči pod dohledem a svým jednáním narušují domácí 

soužití. 

- Osoby s akutním infekčním onemocněním (dle vyjádření lékaře). 

- Osoby vyžadující jiné služby, než ty které poskytujeme. 

- Osoby (zájemci), kterým jsme již v minulosti vypověděli smlouvu z důvodu porušování 

povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

1.4 Principy poskytované služby 

Mezi naše hlavní principy patří: 

- Individuální přístup ke každému uživateli 

- Podpora uživatelů v samostatnosti 

- Schopnost personálu naslouchat  

- Zachování soukromí 

- Dodržování lidských práv a svobod 

- Zachování styku s veřejností 
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- Kulturní vyžití uživatelů 

- Poskytování kvalitních služeb 

- Nebýt zařízením „nemocničního typu“, ale zařízením, které chce poskytnout atmosféru 

domácího prostředí se vším, co k tomu patří 

- nebýt zařízením „nemocničního typu“, ale zařízením, které chce poskytnout atmosféru 

domácího prostředí se vším, co k tomu patří 

 

1.5 Cíle zařízení 

Hlavním cílem: 

     Hlavním cílem naší služby je poskytovat kvalitní služby pro uživatele, kteří se ocitli 

v nepříznivé životní situaci.  Naše služba by měla těmto osobám poskytnout plnohodnotný 

život. 

 

Krátkodobé cíle: 

- Snížení stropů na pokojích klientů 

- Dokončení projektu na rekonstrukci výtahu 

- Zajištění kulturního vyžití uživatelů 

- Propracování systému pro volnočasové aktivity 

 

Dlouhodobé cíle: 

- Rekonstrukce výtahu 

- Finanční zajištění chodu domova 

- Stabilní pracovní tým 

- Nepřetržitá spolupráce s veřejností a okolními institucemi 

 

1.6 Základní činnosti poskytované služby 

 

• Poskytování stravy, ta se připravuje přímo v zařízení.   

• Ubytování, máme dvou a tří a více lůžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven lednicí 

s mrazákem, skříní, policí, nočním stolkem, lůžkem, židlemi a stolem. 

• Praní a žehlení prádla. Provádíme také jeho drobné opravy. 

• Úklid, ten je prováděn denně. 

• Osobní hygiena. Jedná se o celkovou hygienu, pomoc při mytí těla a vlasů. 



12 

 

 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

• Aktivizační činnosti, představuje pracovní činnosti sloužící k upevnění motorických, 

psychických a sociálních schopností.  

• Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.  

• Sociální poradenství, vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností, podporujících soc. začlenění. 

• Pomoc při prosazování práv a zájmů. 

• Zajištění lékařské péče, máme vlastního lékaře, který do zařízení dochází každý pracovní 

den. Dále k nám pravidelně dochází psychiatr a diabetolog.  

• Základní ošetřovatelská péče  

 

1.7 Další doplňkové služby našeho zařízení 

-provádíme prodej obědů pro ostatní strávníky z blízkého okolí 

-zapůjčujeme pro rodinné příslušníky našich klientů pleny, toaletní křesla a další pomůcky 

nezbytné pro to, aby si mohli vzít své blízké domů 

-pobyt v parku 

-rehabilitaci pod vedením rehabilitační sestry 

-ruční práce 

-kulturní vyžití 

-nákup přímo v zařízení 1x za týden 

-nákup v místním obchodě (každý sám) 

-návštěvy duchovního 

-možnost pedikúry 

-možnost kadeřnice 

-možnost návštěv odborných lékařů v našem zařízení (diabetolog, psychiatr, stomatolog, 

neurolog atd.) 

-veřejnou knihovnu 

-volně přístupný internet 

-vzdělávací aktivity 
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1.8 Cena poskytovaných služeb 

Po sedmi letech jsme zvýšili úhrady za poskytované služby. Zvýšení nebylo nijak razantní, 

nárůst byl o 20,- Kč na den 

 

Cena poskytovaných služeb od 1.1.2013 

 

2 lůžkový pokoj 

pobytové služby: 160,-Kč    strava včetně provozní režie: 130,-Kč    CELKEM:  290,-Kč za 

den                       

- v měsíci s 28 dny činí úhrada 8.120,- Kč    ( 28 x 290 = 8.120,-Kč ) 

- v měsíci s 30 dny činí úhrada 8.700,- Kč    ( 30 x 290 = 8.700,-Kč ) 

- v měsíci s 31 dny činí úhrada 8.990,- Kč    ( 31 x 290 = 8.990,-Kč ) 

 

3 a více lůžkový pokoj 

pobytové služby: 150,-Kč   strava včetně provozní režie:  130,-Kč   CELKEM:  280,-Kč za 

den  

- v měsíci s 28 dny činí úhrada 7.840,- Kč    ( 28 x 280 = 7.840,-Kč ) 

- v měsíci s 30 dny činí úhrada 8.400,- Kč    ( 30 x 280 = 8.400,-Kč ) 

- v měsíci s 31 dny činí úhrada 8.680,- Kč    ( 31 x 280 = 8.680,-Kč ) 

Po úhradě za ubytování a stravu musí obyvateli zůstat 15% jeho příjmu. 

Příspěvek na péči 

     Příspěvek na péči slouží k pokrytí nákladů na zajištění základní zdravotní a sociální péče. 

Dle Zákona č.108/2006 Sb. náleží tento příspěvek v plné výši zařízení.  

Vratky 

    Vrací se jen za předem oznámený pobyt mimo zařízení. Vratka se vrací jen za stravovací 

jednotku tj. 67,- Kč za den. Odhlášení stravy je nutné oznámit den předem do 13 hodin, před 

víkendem a svátky poslední pracovní den před těmito dny. Pobyt v nemocnici se považuje za 

předem nahlášený. Pobyt mimo zařízení je nutné nahlásit vrchní sestře nebo zdravotní sestře. 

Při placení úhrady ve výši 85% z příjmu se stravovací jednotka vrací ve výši, v jaké byla 

skutečně zaplacena. Příspěvek na péči se vrací v poměrné části dle počtů dnů mimo zařízení 

jen při pobytu doma, za pobyt v nemocnici se příspěvek nevrací. 
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2. Skladba personálu ÚSS Milíčeves k 31. 12. 2013 
 

 

2.1 Celkem zaměstnanců …………37 

 

Z toho: mužů …4x…………….10,81 % 

     žen ….33x…………….89,19% 

 

2.2 Věk zaměstnanců 

20-30 let……………....3x ženy, celkem:    3x 

31-40 let……3x muži,  10x ženy, celkem: 13x 

41-50 let……1x muž, 10x ženy, celkem:   11x 

51-60 let…....................10x ženy, celkem: 10x 

 

2.3 Organizační struktura – pracovní úvazky k 31. 12. 2013 

-ředitel zařízení……………………………………..........1x 

-ekonomka, personalista, zástupce ředitele ……………..1x   

-vedoucí stravování…………………………..………….1x 

-účetní……………………………………………………1x 

-sociální pracovník………………………………….……1,25x 

-pracovnice v sociálních službách typu A ….…………..11x 

-pracovník v sociálních službách typu B…………………2x 

-pracovník v sociálních službách typu D……..………….1x 

-vrchní sestra-zdravotní sestra……………………...……1x 

-zdravotní sestry………………………………………….4,5x  

-fyzioterapeutka…………………………………………..0,5x 

-kuchařky…………………………………………………5x  

-pradleny...………………………………………………..2x 

-uklízečky…………………………………………………3x  

-údržbáři………………………………..…………………1,25x 
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2.4 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 

do   5 let………..18x…….…48,65% 

do 10 let………..12x…….…32,43% 

do 15 let………....2x………...5,41% 

do 20 let…………2x…….......5,41% 

Celkem…………35x…...…..100% 

 

2.5 Vzdělání zaměstnanců 

základní……………………………….……...6x……16,22% 

střední odborné………………………...……15x……40,54% 

úplné střední odborné s maturitou……..…....13x……35,14% 

vysokoškolské……………………..………….3x……..8,11% 

Celkem………………………………………37x..…100% 

 

2.6 Průměrný měsíční hrubý plat za rok 2013 

19.311,58  Kč  

 

2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů 
zaměstnanců v roce 2013 

Nástupy…….4x 

Odchody.......2x 
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3. Skladba klientů ÚSS Milíčeves k 31. 12. 2013 

 

3.1 Kapacita ústavu………………….….70 

 

3.2 Počet klientů k 31. 12. 2013……...68 

   Z toho: muži………………………..….……….19 

            ženy………………………….……..…..49 

 

3.3 Věková skladba k 31. 12. 2013 

Dospělí (27-65 let)………………………………8x 

Senioři (66-85 let)……………………...………37x 

Starší senioři (86 a více let)…………………….23x 

 

3.4 Průměrný věk našich klientů k 31. 12. 2013 

Celkový průměrný věk………………………...80,5 

Průměrný věk mužů ……………………….…..77,5 

Průměrný věk žen……………………………....81,6 

 

3.5 Celkem naší službu využilo v roce 2013……….100 klientů 

do domácího ošetření odešli…………………....4 klienti 

během roku 2013 bylo nově příchozích….……32 klientů 

 

3.6 Obložnost lůžek v roce 2013 

  Celková obložnost v roce 2013…………..99, 02% 
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4. Ekonomické ukazatele 

4.1 Příjmy 

 

 Název příjmové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Dotace z MPSV 4.500.- tis. Kč 4.996,-tis.Kč 

2. Příjmy za úhrady od klientů 6.600,- tis. Kč 6.686,-tis.Kč 

3.  Vlastní příjmy – prodej obědů atd. 250,- tis. Kč 277,-tis.Kč 

4. Sponzorské dary 150,- tis. Kč                  7,-tis.Kč 

5.  Dotace na projekt chodu zařízení 

z Královéhradeckého kraje 

250,- tis. Kč                50,-tis.Kč 

6. Příjmy z příspěvků na péči          6.020,- tis. Kč 5.724,-tis.Kč 

7 Příjmy ze zdravotní pojišťovny 1.100,- tis. Kč      786,- tis. Kč 

8.  Příspěvek zřizovatele             280,- tis. Kč            150,- tis. Kč 

9. Ostatní příjmy 0,- tis. Kč   77,-tis. Kč 

10. Příspěvky obcí 50,- tis Kč 0,- tis. Kč 

 CELKEM  19.200,- tis. Kč 18.753,-tis. Kč 

 

4.2 Výdaje 

 Název výdajové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Potraviny 1.950,- tis. Kč 1.799,- tis Kč 

2. Dezinfekce, drogerie 100,- tis. Kč 298,- tis. Kč 

3. Vybavení, DDHM /do 40 tis./ 700,- tis. Kč 765,- tis. Kč 

5. Spotřební materiál 900,- tis. Kč 802,- tis. Kč 

6.  Prádlo, oděv, obuv 80,- tis. Kč 108,- tis. Kč 

7. Odvoz komun. a nebezpečného odpadu 70,- tis. Kč 53,- tis. Kč 

8. Knihy a časopisy 10,- tis. Kč              11,- tis. Kč 

9. Telefony, faxy, telegramy 40,- tis. Kč 40,- tis. Kč 

10. Poštovné 10,- tis. Kč 8,- tis. Kč 

11. Kancelářské potřeby 70,- tis. Kč 98,- tis. Kč 

12. Elektrická energie 1.500,- tis. Kč 1.365,- tis. Kč 

13.    Pohonné hmoty 60,- tis. Kč              64,- tis. Kč 

14. Vzdělávání 60,- tis. Kč 15,- tis. Kč 

15. Cestovné 20,- tis. Kč 11,- tis. Kč 

16. Opravy a údržba 800,- tis. Kč 985,- tis. Kč 

17. Ostatní služby 800,- tis Kč 571,- tis. Kč 

18. Pojistky 80,- tis. Kč 80,- tis. Kč 

19. Vodné 40,- tis. Kč 31,- tis. Kč 

20. Mzdové náklady 8.600,- tis. Kč 8.369,- tis. Kč 

21. Odvody zdr. a soc. pojištění 3.010,- tis. Kč 2.817,- tis. Kč 

22. Odpisy 300,- tis. Kč 206,- tis. Kč 

 CELKEM 19.200,- tis. Kč 18.496- tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek tedy činí:      256.816,63,- Kč 

Na fond investic převedeno:             256.816,63,- Kč 

            Měsíční náklady na lůžko činily:        22.019,05,- Kč 
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5. Poděkování sponzorům 
 

     Za rok 2013 jsme obdrželi celkem finanční dary v hodnotě: 3.089.387.89,-Kč. Děkujeme 

touto cestou všem dárcům za poukázané finanční prostředky. Také děkujeme za hmotné dary. 

 

Seznam dárců:  

 

Finanční dary 

 

p. Škobisová, Valdice……………………………..….…7.900,- Kč 

Trč-Truhlářství Nemyčeves……………………………..2.000,- Kč 

Elektroinstalace Mihl, Nová Paka……………………...10.000,- Kč 

p. Bari, Nepřívěc…………………………………………1.988,- Kč 

p. Neumanová, Nová Paka……………………………….1.500,- Kč 

anonymní dárce………………………………………2.999.999, 89,-Kč 

p. Neumanová, Nemyčeves………………………………1.000,- Kč 

p. Jór, Žeretice……………………………………………3.000,- Kč 

Semileas a.s, Semily………………………….………….50.000,- Kč 

MePro Trading Praha………………………………...…..12.000,- Kč 

 

 

Hmotné dary 

 

Nutricia Praha…………………………………………..Soda Stream v hodnotě 1.190,- Kč 
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