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1. Informace pro veřejnost a veřejný závazek 
 

1.1 Co se nám podařilo v roce 2017 

 

Krátkodobé cíle pro rok 2017: 

- Výměna oken v 1. patře 

- Vytvoření nových webových stránek 

- Zajištění kulturního vyžití uživatelů 

 

Plnění těchto cílů: 

 Také v roce 2017 jsme v domově nezaháleli. Po náročné výstavbě lůžkového výtahu, 

která proběhla v loňském roce, jsme i tento rok provedli spousty změn, které vedou k lepšímu 

vybavení zařízení.  

Na začátku roku 2017 jsme dokončili snižování stropů v celé budově. Byl snížen strop 

na jídelně v prvním patře. Následně byly všechny jídelny vymalovány. Také jsme provedli 

instalaci ochranných prvků na všech patrech, jedná se o speciální ochranné desky, které byly 

namontovány na zdi a na dveře. Ty mají za cíl zabránit poškrábání a poničení zdí a dveří. 

Ochranné prvky jsou barevné, dle jednotlivých pater a jsou tak velmi vkusné.  

Od března jsme zajišťovali veškerá potřebná povolení pro výměnu oken v našem 

zařízení. Nakonec se nám v druhé polovině roku podařilo povolení získat. Mohli jsme tak 

v roce 2017 a letech následujících, provést výměnu oken v celé budově. První etapa proběhla 

v roce 2017, kdy jsme vyměnily všechny okna v prvním patře. 

Neočekávaná událost se pro nás stala dne 29. 10. 2017, kdy při orkánu Herwart, který 

zasáhl celou ČR, byla odtržena čtvrtina střechy na budově zámku a poničeno bylo také 

bednění střechy a fasáda budovy. Jelikož je budova zámku kulturní památkou, museli jsme 

také na tuto akci získat potřebná povolení od památkového úřadu. Střecha byla ještě v ten 

samý den, provizorně zajištěna. Střecha bude opravena v roce 2018. 

V prosinci jsme spustili nové webové stránky, které jsou více interaktivní, osobní a 

zejména plné fotografií a videí z našeho domova.  

- 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 
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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 2017 za tyto služby 

nevybíralo finanční prostředky a poskytovalo tyto služby zdarma! 

 

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

 

29. 3. 2017 - Josefovská veselice 

Jako již tradičně proběhla v zámku zábava na oslavení svátku Josefa. Hudební 

doprovod nám zajistil hudebník p. Dejl. K občerstvení bylo pivo a teplé párky. Hudební 

akce se velmi vydařila. 

 

2. 5. 2017- Pálení čarodějnic 

Povedlo se nám vytvořit nádhernou čarodějnici, která se krásně vyjímala na hranici. U 

ohně byla velká zábava, zazpívali jsme si a zatančili. Akce pálení čarodějnice se velmi 

vydařila a nakonec vyšlo i počasí. 

 

10. 5. 2017 - Smíšený pěvecký sbor Smetana 

Na májové období nás přijel naladit pěvecký sbor Smetana, který si pro nás připravil 

spousty hezkých písní. 
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16. 5. 2017 - Vystoupení dětí z mateřské školky Volanice 

Poprvé byly u nás děti z mateřské školky Volanice. Připravily si pro nás básničky, 

písničky a tanečky. Popřály uživatelkám ke dni matek. Na závěr měli pro každého 

uživatele připravené dárečky. Jejich vystoupení se uživatelům a zaměstnancům moc 

líbilo. 

 

17. 5. 2017 - Výlet do pivovaru Mžany 

Letos jsme na výlet vyrazili už v květnu. Našim cílem se stal nový pivovar Mžany 

blízko Hořic. V pivovaru nás provedli jeho zaměstnanci. Po prohlídce jsme zasedli ke 

stolu a dali si vynikající oběd a samozřejmě pivo k tomu a na závěr sladkou tečku. Výlet 

a prostředí pivovaru se uživatelům i zaměstnancům velmi líbil. 

 

22. 6. 2017 - Spartakiáda Hronov 

Byli jsme se podívat do Domova pro seniory Justynka v Hronově, kde se konala 

Spartakiáda. Senioři si vyzkoušeli různé disciplíny, jako např. kuželky, házení šipek, 

rybolov a hádanky. Za účast dostali senioři samozřejmě odměnu. 

 

1. 7. 2017 - Pohádkový les 

Každý rok se koná pohádkový les pro děti v zámeckém parku v Milíčevsi. I senioři se 

byli na tuto akci podívat. K občerstvení bylo pivo, limonáda, buřty atd. Pohádkový les se 

všem moc líbil. 

 

31. 7. 2017 - Opékání buřtů 

I letos jsme v parku opékali vuřty u táborového ohně. I když bylo velké teplo, tak nám 

pod stromy bylo příjemně. Vuřty všem moc chutnaly. Akce se uživatelům i 

zaměstnancům moc líbila. 

 

14. 8. 2017 - Kouzelník Waldini 

Do našeho zařízení přijel opět kouzelník Waldini, aby nám předvedl svá kouzelnická 

čísla. Do kouzlení byli zapojení nejen klienti a zaměstnanci, ale i a děti, co se přišli na 

kouzelníka podívat. 
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29. 8. 2017 - Poslední prázdninové opékání vuřtů 

Opékáním buřtů jsme ukončili prázdninové období. Počasí nám přálo, bylo krásně 

slunečno. K buřtům samozřejmě nechybělo chlazené pivo. Všichni jsme si příjemně 

poseděli a zazpívali u táboráku v zámeckém parku. 

 

12. 9. 2017 - Agility 

Pejsci se svými trenérkami nám předvedli ukázku agility, což je psí sport. Dále přijel 

služební pes se svým páníčkem a předvedli nám ukázku bránění před útočníkem. Agility 

se konalo v zámeckém parku. Uživatelům i zaměstnancům se pejsci moc líbili a těšíme 

se, až přijedou znova. 

 

14. 9. 2017 - Jičín město pohádek 

Jako každý rok i letos jsme navštívili pohádkový festival. Prošli jsme si stánky, 

podívali jsme se na dětské muzikálové představení „Ať žijí duchové“ a k obědu jsme si 

dali bramborák nebo klobásu. Odpoledne jsme zakončili kávou a výborným zákuskem v 

kavárně. Klientům se výlet moc líbil. 

 

6. 11. 2017 - Podzimní rej 

Opět k nám do zámku zavítal náš oblíbený hudebník pan Stanislav Dejl. Zahrál nám 

krásné písničky k poslechu a k tanci. Hudební odpoledne jsme si všichni náležitě užili a 

těšíme se, až akce bude konat znova. 

 

5. 12. 2017 - Mikuláš, čert a anděl 

Jako každý rok k nám do zámku opět zavítal Mikuláš se svým doprovodem. Za 

písničku nebo básničku měl pro každého sladkou odměnu. 

 

6. 12. 2017 - Vystoupení pěveckého sboru Smetana 

Před vánočními svátky u nás na zámku vystoupil smíšený pěvecký sbor Smetana. 

Zazpíval nám vánočně laděné písně. Koncert se všem velmi líbil. 

 

15. 12. 2017 - Vánoční vystoupení dětí ZŠ Slatiny 

Jako první k nám na vánoční besídku přišli děti se základní školy Slatiny. Měly 

připravené vánočně laděné básničky a písničky. Vystoupení se nám moc líbilo. 
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18. 12. 2017 - Vánoční vystoupení dětí ZŠ Nemyčeves 

Děti a jejich učitelé ze základní školy Nemyčeves, si pro nás připravily básničky a 

vánoční koledy, při kterých hrály na různé zajímavé nástroje. Jejich vystoupení se nám 

moc líbilo. 

 

19. 12. 2017 - Agility 

Před Vánocemi k nám na zámek přijeli cvičitelky se svými pejsky. Předvedli nám 

ukázku Agility, a pak si připravily různé soutěže s pejsky pro naše klienty. Účastnici 

dostali i odměnu. 

 

19. 12. 2017 - Vystoupení dětí z Mateřské školky Milíčeves 

I ty nejmenší děti ze školky k nám do zámku ve Vánočním čase přišly zazpívat a 

zarecitovat. Předvedli nám i tanečky a popřály hezké Vánoce. Jejich vystoupení se všem 

moc líbilo. 

 

24. 12. 2017 - Štědrý večer 

Na Štědrý večer se uživatelé sešli u vánočně prostřeného stolu. Zaměstnanci si s 

uživateli společně zazpívali vánoční koledy a popřáli si hezká svátky a hodně zdraví do 

nového roku. K večeři se podával obalený kapr, filé nebo řízek a samozřejmě 

bramborový salát. 
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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 2017-2020: 

- Výměna (oprava) všech oken na budově  

- Zajištění potřebného vzdělávání personálu 

- Zajištění kulturního vyžití uživatelů 

- Aktualizovat webové stránky a všechny dokumenty, dle platných metodik 

- Propracování systému pro volnočasové aktivity 

 

Dlouhodobé cíle 2017-2025: 

- Provést opravu fasády budovy 

- Začlenit rodinné příslušníky uživatelů do chodu zařízení (zajištění nákupů, doprovody 

atd.) 

- Finanční zajištění chodu domova 

- Stabilní pracovní tým 

 



11 

 

 

1.6 Základní činnosti poskytované služby 

 

• Poskytování stravy, ta se připravuje přímo v zařízení.   

• 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, atd.) 
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• veřejnou knihovnu 

• volně přístupný internet 

• vzdělávací aktivity 

 

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. 2017 
 

 

2.1 Celkem zaměstnanců …………36x, 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……2x muži,  9x ženy, celkem:    11x 

41-50 let……2x muži, 11x ženy, celkem:   13x 

51-60 let…....................11x ženy, celkem:  11x 

 

2.3 Organizační struktura – pracovní úvazky k 31. 12. 2017 

-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………..16x…….…44,44 % 

do 10 let………..10x…….…27,78 % 

do 15 let………....6x……….16,67% 

do 20 let…………1x………....2,78% 

nad 20 let……..…3x……...….8,33% 

Celkem…………36x…..............100% 

 

2.5 Vzdělání zaměstnanců 

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

vyučen……….………………………...……16x……44,44 % 

střední odborné………………………………1x….…..2,78% 

úplné střední odborné s maturitou……..…....11x……30,56 % 

vyšší odborné………………………………...1x……...2,78% 

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

Celkem………………………………………38x...…100% 

 

2.6 Průměrný měsíční hrubý plat za rok 2017 

24.486,-  Kč  

 

2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů 
zaměstnanců v roce 2017 

Nástupy…….6x 

Odchody.......6x 
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3. Skladba uživatelů ÚSS Milíčeves k 31. 12. 2017 

 

3.1 Kapacita ústavu……………..……….….68 

 

3.2 Počet uživatelů k 31. 12. 2017……...68 

   Z toho: muži……………………….…..….……….19 

            ženy………………………….….……..…..49 

 

3.3 Věková skladba k 31. 12. 2017 

Dospělí (27-65 let)…………………………………3x 

Senioři (66-85 let)……………………...…………36x 

Starší senioři (86 a více let)……………………….29x 

 

3.4 Průměrný věk našich uživatelů k 31. 12. 2017 

Celkový průměrný věk…………………..…..…...81,53 

Průměrný věk mužů ……………………...….…..76,52 

Průměrný věk žen……………………………......84,04 

 

3.5 Celkem naší službu využilo v roce 2017……….81 uživatelů 

do domácího ošetření odešli…………………....3 uživatelé 

během roku 2017 bylo nově příchozích….…….14 uživatelů 

 

3.6 Obložnost lůžek v roce 2017 

  Celková obložnost v roce 2017…………..99,63 % 
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4. Ekonomické ukazatele 

4.1 Příjmy 

 

 Název příjmové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Dotace z MPSV 5.900.- tis. Kč 5.900,-tis. Kč 

2. Příjmy za úhrady od uživatelů 6.800,- tis. Kč 6.912,-tis. Kč 

3.  Vlastní příjmy – prodej obědů atd. 300,- tis. Kč 278,-tis. Kč 

4. Sponzorské dary 30,- tis. Kč               22,-tis. Kč 

5.  Dotace na projekt chodu zařízení 

z Královéhradeckého kraje 

700,- tis. Kč            750,-tis. Kč 

6. Příjmy z příspěvků na péči          7.400,- tis. Kč          7.812,-tis. Kč 

7 Příjmy ze zdravotní pojišťovny 700,- tis. Kč      992,- tis. Kč 

8.  Příspěvek zřizovatele             160,- tis. Kč            160,- tis. Kč 

9. Ostatní příjmy 100,- tis. Kč   86,-tis. Kč 

 CELKEM  22.090,- tis. Kč 22.912,-tis. Kč 

 

4.2 Výdaje 

 Název výdajové položky Rozpočtová částka Skutečné čerpání 

1. Potraviny 1.800,- tis. Kč 1.918,- tis Kč 

2. Dezinfekce, drogerie 500,- tis. Kč 283,- tis. Kč 

3. Vybavení, DDHM /do 40 tis./ 1.100,- tis. Kč 1.655,- tis. Kč 

5. Spotřební materiál 1.130,- tis. Kč 1.002,- tis. Kč 

6.  Prádlo, oděv, obuv 150,- tis. Kč 266,- tis. Kč 

7. Odvoz komun. a nebezpečného odpadu 90,- tis. Kč 156,- tis. Kč 

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

9. Telefony, faxy, telegramy 65,- tis. Kč 42,- tis. Kč 

10. Poštovné 15,- tis. Kč 8,- tis. Kč 

11. Kancelářské potřeby 100,- tis. Kč 56,- tis. Kč 

12. Elektrická energie 1.100,- tis. Kč 991,- tis. Kč 

13.    Pohonné hmoty 90,- tis. Kč              68,- tis. Kč 

14. Vzdělávání 80,- tis. Kč 99,- tis. Kč 

15. Cestovné 30,- tis. Kč 8,- tis. Kč 

16. Opravy a údržba 650,- tis. Kč 1.004,- tis. Kč 

17. Ostatní služby 660,- tis Kč 873 tis. Kč 

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

19. Vodné 60,- tis. Kč 48,- tis. Kč 

20. Mzdové náklady 10.700,- tis. Kč 10.528,- tis. Kč 

21. Odvody zdr. a soc. pojištění 3.500,- tis. Kč 3.568,- tis. Kč 

22. Odpisy 170,- tis. Kč 172,- tis. Kč 

 CELKEM 22.090,- tis. Kč 22.835- tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek tedy činí:      77.771,81,- Kč 

Na fond investic převedeno:             77.771,81,- Kč 

            Měsíční náklady na lůžko činily:     27.984,- Kč 
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5. Poděkování sponzorům 
 

     Za rok 2017 jsme obdrželi celkem finanční dary v hodnotě: 54.120,-Kč. Děkujeme touto 

cestou všem dárcům za poukázané finanční prostředky.  

 

Seznam dárců:  

 

Finanční dary 

 

p. Drbohlav, Vitiněves…..……………………………..……….…4.000,- Kč 

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

p. Debnárová, Milíčeves……………………………..………………500,- Kč 

Obec Sedliště……………………………………….….…………..6.000,- Kč 

p. Vaňouček, Keteň…………………….………………………….1.000,- Kč 

p. Helikarová, Horní Lochov………………………………...…….5.400,- Kč 

p. Petrovický, Jičín………………………………………….…...…5.220,- Kč 

MePro Trading, Praha…………………………………….……….22.000,- Kč 

 

 

Částka 22.000,- byla použita v roce 2017, zbytek byl převeden na Fond rezerv ÚSS 

Milíčeves. 

 

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 

http://www.dd-miliceves.cz/
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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-Výroční 

zpráva) o poskytnutých informacích a zprávu zveřejňuje na webových stránkách organizace.  

 

 

Rok 2017 

 

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 2017 nebyly ÚSS 

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

odmítnutí žádosti. 

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části -  § 

18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.…. v roce 2017 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 2017 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 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 
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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 2017 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 2017 ÚSS 

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

povinnostech podle InfZ. 

 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich obětavou práci, 

která není vždy jednoduchá.  Poděkování patří také obecnímu zastupitelstvu obce Slatiny za 

velmi dobrou spolupráci.   

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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