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1. Informace pro veřejnost a veřejný závazek 
 

1.1 Co se nám podařilo v roce 2016 

 

Krátkodobé cíle pro rok 2016: 

- Snížení stropů na pokojích a na hale v 1. patře 

- Celková rekonstrukce výtahu 

- Zařízení podkroví a jeho zpřístupnění 

- Zajištění kulturního vyžití uživatelů 

 

Plnění těchto cílů: 

-  Tento rok se v našem domově pro seniory uskutečnilo mnoho událostí. Hned ze 

začátku roku jsme dokončili rekonstrukci pokojů našich uživatelů ve druhém patře. Ta 

spočívala ve snižování stropů, jejich zateplení, nových rozvodech elektroinstalace a 

celková výmalba. Tím jsme již nově zrekonstruovali všechny pokoje a halu v prvním 

patře. Nově také byly vymalovány haly na všech patrech, kulturní místnost, a některé 

pokoje uživatelů. 

-  Asi nejdůležitější akcí byla celková rekonstrukce výtahu. Té předcházely roky 

zajišťování různých povolení, shánění dokumentů a všeho potřebného. Koncem roku 

2015 proběhlo řádné výběrové řízení na dodavatele stavby a výtahové kabiny. Výtah se 

začal budovat od března tohoto roku. A jeho výstavba skončila v červnu. Po celou tuto 

dobu jsme byli velmi omezeni v provozu, což ale nemohlo dopustit snížení kvality našich 

služeb. Proto všichni zaměstnanci pomáhali při vynášení jídla, prádla a zejména při 

transportu imobilních uživatelů. Vše se muselo nosit po schodišti, které zůstalo 

v provozu. Za to patří všem zaměstnancům velké poděkování.  Starý výtah byl 

v havarijním stavu, byl malý a nesplňoval bezpečnostní požadavky. Nový výtah pojme 21 

osob, je již lůžkový, což nám nyní umožňuje transportovat uživatele i s lůžky. Toho jsme 

hned využili v létě, kdy jsme imobilní uživatele vozili s lůžkem do parku, kde mohli tak 

trávit čas na čerstvém vzduchu a v krásném prostředí. Rekonstrukcí výtahu bylo také 

zajištěno, že nový výtah jezdí až do půdních prostor, které byly doposud nedostupné a 

nevyužité. Rekonstrukce si také vyžádala stavební úpravy v kuchyni, kuchyňce a ve třech 

pokojích uživatelů. Zvětšením výtahu jsme museli zmenšit dva pokoje o jedno lůžko. 
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Nově nám tak vznikl z dvojlůžkového pokoje, jednolůžkový pokoj a třílůžkového pokoje, 

dvoulůžkový pokoj. Tím jsme snížili celkovou kapacitu na stávajících 68 lůžek pro 

uživatele. Nově také vznikla relaxační a odpočinková místnost a jídelna pro zaměstnance.  

 Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich 

odváděnou práci v roce 2016, ale zejména za trpělivost a pracovní nasazení při 

rekonstrukci výtahu.  

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

 

9. 2. 2016 - Masopustní zábava 
 

Poprvé se u nás v zámku konala masopustní zábava, na které nám jako hudební 

doprovod zahrál na klávesy pan Stanislav Dejl. K občerstvení se podávalo točené pivo a 

párky. Všichni jsme si společně zatančili a zazpívali, zábava se velmi vydařila. 

 

 

29. 4. 2016 - Vystoupení dětí ZŠ Nemyčeves 
 

I během rekonstrukce výtahu k nám přijeli vystoupit děti ze základní školy 

Nemyčeves. Společně se svými učiteli si pro nás připravily pohádky, písničky, básničky i 

nějaká taneční vystoupení. Seniorům a zaměstnancům se jejich vystoupení moc líbilo. 

 

 

6. 5. 2016 - Vystoupení dětí ZŠ Nemyčeves 
 

Tentokrát vystoupily děti i ve druhém patře, aby se všichni uživatelé mohli podívat. 

Děti společně se svými učiteli si pro nás připravili básničky, písničky, pohádky i trochu 

tance. Uživatelům se jejich vystoupení velmi líbilo. 

 

 

 23. 6. 2016 - Řemeslné trhy 
 

Letos jsme byli pozvání na Řemeslné trhy Domov pro seniory Justynka v Hronově. 

Uživatelé si vyzkoušeli např. válení těsta, tkaní vlny, navlékání korálků na drátek. K 

poslechu nám hrála veselá hudba. Pro zpestření vystoupily mažoretky v kuchařském 

oblečení. Z výletu jsme byli velice nadšení. 
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29. 6. 2016 - Smíšený pěvecký sbor Smetana 
 

Pěvecký sbor Smetana nám přijel zazpívat letní písně, které nás příjemně naladily na 

správnou letní náladu. 

 

 

21. 7. 2016 - Opékání buřtů v parku 
 

Poprvé jsme vyzkoušeli opékat buřty nad ohněm v parku. Někteří senioři si je dovedli 

nad ohněm opéct sami, ostatním je upekl personál. Uživatelům se táborák moc líbil, byli 

z něj velmi nadšení. Na závěr jsme si zazpívali táborákové písničky. 

 

 

25. 8. 2016 - výlet na výstavu mečíků v Nemyčevsi. 
 

Poprvé jsme navštívili výstavu mečíků v nedaleké obci Nemyčeves. Schopní senioři za 

doprovodu personálu šli pěšky, ostatní byli odvezeni služebním vozidlem. Prohlédli jsme 

si výstavu mečíků a poté, jsme shlédli doprovodný program. Vystoupení zpěváků 

Stanislava Hložka, Jiřího Halekala a skupiny Řehečské kvarteto se nám moc líbilo. Příště 

bychom rádi výstavu navštívili opět. 

 

 

8. 9. 2016 - Jičín Město pohádky 
 

I letos jsme vyrazili s uživateli na známý pohádkový festival v Jičíně. Prošli jsme si 

stánky a dali si něco dobrého k jídlu. Také jsme se byli podívat na cirkusové vystoupení 

na zámeckém nádvoří. Zamířili jsme i do parku na dětské vystoupení. Vyšlo nám i krásné 

slunečné počasí, takže jsme si výlet náležitě užili. 

 

 

13. 9. 2016 - Loučení s létem 
 

Pro velký úspěch jsme zopakovali opékání buřtů v parku, který se uživatelům minule 

moc líbil. Personál uživatelům opekl vuřty, kdo měl chuť mohl si dát i pivo. Vyšlo nám i 

příjemné letní počasí, takže jsme si opékání náležitě užili. Tímto jsme se symbolicky 

rozloučili s létem. 
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2. 11. 2016 - Podzimní rej 
 

Na podzimní akci nám přijel do zámku zahrát náš velmi oblíbený hudebník pan Dejl. 

Tančili jsme, zpívali jsme a jako občerstvení jsme měli pivo a teplé párky. Na závěr 

předvedly krásné vystoupení mažoretky. Uživatelům se podzimní akce velmi líbila. 

 

 

 

5. 12. 2016 - Mikulášská nadílka 
 

I letos se na nás přišel podívat Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Uživatelům domova 

přinesli sladkou nadílku. Všichni jsme byli hodní, takže si nikoho čerti neodnesli. 

Dokonce ráno u snídaně přišla čertice a rozdávala seniorům pekelné rohlíky. 

 

 

14. 12. 2016 - Pěvecký sbor Smetana 
 

Pár dní před Vánoci k nám na zámek zavítal pěvecký sbor Smetana, který nám 

zazpíval vánoční písně a koledy a naladil v nás správnou vánoční atmosféru. 

 

 

19. 12. 2016 - Vystoupení dětí ZŠ Slatiny 
 

V předvánočním čase k nám do zámku zavítaly děti ze základní školy Slatiny. 

Připravily si krátký příběh o rybí kostičce, vánoční koledy a básničky. Seniorům a 

zaměstnancům se jejich vystoupení moc líbilo. 

 

 

20. 12. 2016 - Vystoupení dětí MŠ Milíčeves 
 

Krásné vystoupení měly připravené i ty nejmenší dětičky z mateřské školky v 

Milíčevsi. Zazpívaly koledy, recitovaly básničky a předvedly čertovské tanečky. Všem se 

jejich vystoupení moc líbilo. 

 

 

21. 12. 2016 - Vystoupení dětí ZŠ Nemyčeves 
 

I děti ze základní školy Nemyčeves si pro naše zařízení připravily vánočně laděné 

písničky, básničky a koledy. Dokonce předvedly i jak umí kouzlit. Jejich představení se 

všem moc líbilo. 
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24. 12. 2016 - Štědrý večer 
 

Jako každý rok se tradičně sešli zaměstnanci a uživatelé na Štědrý den, popřáli hezké 

svátky, hodně zdraví do nového roku a na závěr si zazpívali vánoční koledy. 

 

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

Bretové a panu  Rybovi, kteří zajišťovali pořádání těchto akcí.  

- Opět 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.  

 

- Provozovali jsme 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 2016 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 konaly dny 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. Děkujeme všem za 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 přiměřené charakteru budovy 

- Dodržování lidských práv a svobod 
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- Zachování styku s veřejností 

- Kulturní vyžití uživatelů 

- Poskytování kvalitních služeb 

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

domácího prostředí se vším, co k tomu patří 

 

Nejsme schopni zajistit: 

- 100% soukromí, vzhledem ke skutečnosti, že je budova kulturní památkou a pokoje 

jsou tak většinou vícelůžkové 

- Jednoho pracovníka k jednomu uživateli, personální možnosti toto neumožňují 

- 100% bezpečnost, každý uživatel má právo na přiměřené riziko 

 

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 uživatelů 

- 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.   



11 

 

 

• Ubytování, máme jednolůžkový, 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. 

• 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, atd.) 

-veřejnou knihovnu 

-volně přístupný internet 

-vzdělávací aktivity 
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1.8 Cena poskytovaných služeb 

 

Cena poskytovaných služeb od 7. 7. 2016 

 

1 lůžkový pokoj 

pobytové služby: 190,-Kč    strava včetně provozní režie: 130,-Kč    CELKEM:  320,-Kč za 

den                       

- v měsíci s 28 dny činí úhrada 8.960,- Kč    ( 28 x 320 = 8.960,-Kč ) 

- v měsíci s 30 dny činí úhrada 9.600,- Kč    ( 30 x 320 = 9.600,-Kč ) 

- v měsíci s 31 dny činí úhrada 9.920,- Kč    ( 31 x 320 = 9.920,-Kč ) 

 

2 lůžkový pokoj 

pobytové služby: 170,-Kč    strava včetně provozní režie: 130,-Kč    CELKEM:  300,-Kč za 

den                       

- v měsíci s 28 dny činí úhrada 8.400,- Kč    ( 28 x 300 = 8.400,-Kč ) 

- v měsíci s 30 dny činí úhrada 9.000,- Kč    ( 30 x 300 = 9.000,-Kč ) 

- v měsíci s 31 dny činí úhrada 9.300,- Kč    ( 31 x 300 = 9.300,-Kč ) 

 

3 a více 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 ) 

 

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 ošetřovatelské péče. Dle 

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

 

 

 

2. Skladba personálu ÚSS Milíčeves k 31. 12. 2016 
 

 

2.1 Celkem zaměstnanců …………36, úvazků =38 

 

Z toho: mužů …4x…………….11,11 % 

     žen ….32x…………….88,89 % 

 

2.2 Věk zaměstnanců 

20-30 let……………....1x žena, celkem:    1x 

31-40 let……3x muži,  9x ženy, celkem:   12x 

41-50 let……1x muž, 13x ženy, celkem:   14x 

51-60 let…....................9x ženy, celkem:     9x 

 

2.3 Organizační struktura – pracovní úvazky k 31. 12. 2016 

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

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

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

-kuchařky…………………………………………………4x  

-pradleny...………………………………………………..2x 

-uklízečky…………………………………………………4x  

-údržbáři………………………………..…………………1,25x 

 

 

2.4 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 

do   5 let………..15x…….…41,67 % 

do 10 let………..14x…….…38,89 % 

do 15 let………....3x………....8,33 % 

do 20 let…………2x………....5, 56% 

nad 20 let……..…2x……...….5, 56% 

Celkem…………36x…..............100% 

 

2.5 Vzdělání zaměstnanců 

základní……………………………….……...4x……11,11 % 

střední odborné………………………...……16x……44,45 % 

úplné střední odborné s maturitou……..…....13x……36,11 % 

vysokoškolské……………………..………….3x..……8,33% 

Celkem………………………………………38x..…100% 

 

2.6 Průměrný měsíční hrubý plat za rok 2016 

20.880,28,-  Kč  

 

2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů 
zaměstnanců v roce 2016 

Nástupy…….3x 

Odchody.......5x 
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3. Skladba klientů ÚSS Milíčeves k 31. 12. 2016 

 

3.1 Kapacita ústavu………………….….68 

 

3.2 Počet klientů k 31. 12. 2016……...67 

   Z toho: muži………………………..….……….19 

            ženy………………………….……..…..48 

 

3.3 Věková skladba k 31. 12. 2016 

Dospělí (27-65 let)………………………………4x 

Senioři (66-85 let)……………………...………37x 

Starší senioři (86 a více let)…………………….26x 

 

3.4 Průměrný věk našich klientů k 31. 12. 2016 

Celkový průměrný věk………………….……...81,2 

Průměrný věk mužů ……………………….…..76,4 

Průměrný věk žen……………………………....83 

 

3.5 Celkem naší službu využilo v roce 2016……….91 uživatelů 

do domácího ošetření odešli…………………....2 uživatel 

během roku 2016 bylo nově příchozích….……22 uživatelů 

 

3.6 Obložnost lůžek v roce 2016 

  Celková obložnost v roce 2016…………..96,72 % 
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4. Ekonomické ukazatele 

4.1 Příjmy 

 

 Název příjmové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Dotace z MPSV 5.300.- tis. Kč 5.300,-tis. Kč 

2. Příjmy za úhrady od klientů 6.850,- tis. Kč 6.747,-tis. Kč 

3.  Vlastní příjmy – prodej obědů atd. 209,- tis. Kč 289,-tis. Kč 

4. Sponzorské dary 30,- tis. Kč               50,-tis. Kč 

5.  Dotace na projekt chodu zařízení 

z Královéhradeckého kraje 

40,- tis. Kč               40,-tis. Kč 

6. Příjmy z příspěvků na péči          6.300,- tis. Kč          7.104,-tis. Kč 

7 Příjmy ze zdravotní pojišťovny 600,- tis. Kč      715,- tis. Kč 

8.  Příspěvek zřizovatele             211,- tis. Kč            212,- tis. Kč 

9. Ostatní příjmy 50,- tis. Kč   261,-tis. Kč 

 CELKEM  19.590,- tis. Kč 20.718,-tis. Kč 

 

4.2 Výdaje 

 Název výdajové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Potraviny 1.850,- tis. Kč 1.843,- tis Kč 

2. Dezinfekce, drogerie 340,- tis. Kč 247,- tis. Kč 

3. Vybavení, DDHM /do 40 tis./ 815,- tis. Kč 1.507,- tis. Kč 

5. Spotřební materiál 940,- tis. Kč 1.144,- tis. Kč 

6.  Prádlo, oděv, obuv 150,- tis. Kč 291,- tis. Kč 

7. Odvoz komun. a nebezpečného odpadu 90,- tis. Kč 145,- tis. Kč 

8. Knihy a časopisy 12,- tis. Kč              10,- tis. Kč 

9. Telefony, faxy, telegramy 65,- tis. Kč 39,- tis. Kč 

10. Poštovné 13,- tis. Kč 8,- tis. Kč 

11. Kancelářské potřeby 100,- tis. Kč 107,- tis. Kč 

12. Elektrická energie 1.300,- tis. Kč 1.059,- tis. Kč 

13.    Pohonné hmoty 85,- tis. Kč              60,- tis. Kč 

14. Vzdělávání 90,- tis. Kč 83,- tis. Kč 

15. Cestovné 30,- tis. Kč 7,- tis. Kč 

16. Opravy a údržba 700,- tis. Kč 655,- tis. Kč 

17. Ostatní služby 300,- tis Kč 894,- tis. Kč 

18. Pojistky 90,- tis. Kč 80,- tis. Kč 

19. Vodné 40,- tis. Kč 33,- tis. Kč 

20. Mzdové náklady 9.200,- tis. Kč 9.200,- tis. Kč 

21. Odvody zdr. a soc. pojištění 3.220,- tis. Kč 3.097,- tis. Kč 

22. Odpisy 160,- tis. Kč 163,- tis. Kč 

 CELKEM 19.590,- tis. Kč 20.672- tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek tedy činí:      46.011,76,- Kč 

Na fond investic převedeno:             46.011,76,- Kč 

            Měsíční náklady na lůžko činily:        24.966,18,- Kč 
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5. Poděkování sponzorům 
 

     Za rok 2016 jsme obdrželi celkem finanční dary v hodnotě: 144.308,-Kč. Děkujeme touto 

cestou všem dárcům za poukázané finanční prostředky.  

 

Seznam dárců:  

 

Finanční dary 

 

p. Kulhánková, Valdice…..……………………………..……….…3.300,- Kč 

p. Matouš, Jičín……….……………………………………………....848,- Kč 

p. Tesař, Nová Paka………………………………………………...3.394,- Kč 

p. Škobisová, Valdice……………………………….….…………..8.812,- Kč 

p. Helikarová, Horní Lochov……………………………………….3.954,- Kč 

p. JSC Group Lány……………………………………….….……10.000,-Kč 

p. Život 90, Praha………………………………………….…...…50.000,- Kč 

Semileas Semily…………………………………………………..40.000,- Kč 

MePro Trading, Praha…………………………………….……….24.000,- Kč 

 

 

Částka 50.000,- byla použita v roce 2016, zbytek byl převeden na Fond rezerv ÚSS 

Milíčeves. 
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6. Zákon o poskytování informací 106/1999 Sb. 
 

     Organizace poskytuje informace ve smyslu § 5 zákona 106/99 Sb. Informace jsou buď 

zveřejněny na webu organizace na www.dd-miliceves.cz nebo je možné o ně požádat u 

ředitele organizace písemnou formou. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá právnická 

nebo fyzická osoba, která žádá informaci dle §3 tohoto zákona. 

     Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. O podaných žádostech a 

jejich vyřízení je vedena evidence. Organizace poskytuje informaci žadateli na základě 

žádosti nebo zveřejněním dle §4 tohoto zákona. Zveřejněnou informací pro účel tohoto 

zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledávána a získávána, zejména 

vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená 

na úřední desce s možností dálkového přístupu nebo umístěna v knihovně poskytující veřejné 

knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Pokud žádost o informace 

obsahuje již zveřejněnou informaci, organizace může do 7 dnů od přijetí žádosti místo 

poskytnutí informace sdělit žadateli odkaz, umožňující vyhledání a získání informace. 

     Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, organizace ji poskytne. Podle §8 

odst.1 zákona organizace poskytne základní údaje o osobě, které organizace poskytla veřejné 

prostředky. Ustanovení se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v 

oblasti sociální, poskytování zdravotní péče, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní 

podpory, stavebního spoření a pomoci při obnově území. Základní osobní údaje podle odst. 1 

zákona se poskytnou v tomto rozsahu: Jméno, příjmení, rok narození, místo trvalého pobytu, 

výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Veřejnosti se neposkytují na 

základě zákona o ochraně osobních údajů (zákon 101/00 Sb.) individuální, personální data 

zaměstnanců (včetně platů), údajů uživatelů domova (včetně zdravotního stavu) a neposkytují 

se dále individuální data zákonných, aj. zástupců uživatelů domova.  

     Organizace vydává do 31.3. následujícího roku Komentář (závěrečná zpráva) o 

poskytnutých informacích a zprávu zveřejňuje na webových stránkách organizace.  

 

Rok 2016 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/19996 Sb…..v roce 2016 nebyly ÚSS 

Milíčeves podány žádné žádosti o informace a nebylo vydáno žádné rozhodnutí o 

odmítnutí žádosti. 

http://www.dd-miliceves.cz/
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2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části -  § 

18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb…. v roce 2016 nebylo ÚSS Milíčeves 

podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 

106/1999 Sb........v roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci 

přezkoumání zákonnosti ÚSS Milíčeves o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 

 

4. Výčet poskytovaných výhradních licenci - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 

Sb…….v roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

 

5. Počet stížností podaných podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání 

a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 

Sb……v roce 2016 nebyla podána žádná stížnost.  

 

6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu 

k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb….ÚSS Milíčeves nemá 

žádné další informace vztahující se k uplatňování zákon o svobodném přístupu k 

informacím. 

 

7. Přehled všech výdajů, které ÚSS Milíčeves vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb…v roce 2016 ÚSS 

Milíčeves nevynaložil žádné údaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle InfZ. 
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