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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace  

 

Domov důchodců Lampertice  Lampertice 204, IČO 00195022 je zřízena jako příspěvková 

organizace Královéhradeckého kraje a poskytuje sociální službu dle § 49 domovy pro seniory, 

Zák. č. 108/2006 Sb., převážně pro mikroregion Žacléřsko a oblast Trutnovsko. 

 

Dispozice: 

Domov je provozován v třípodlažní zděné budově, postavené již v roce 1905 jako 

chudobinec. Kapacita Domova důchodců Lampertice je 52 klientů. Z toho počtu 38 žen a 14 

mužů a k dispozici mají jeden jednolůžkový pokoj, dvacetčtyři dvoulůžkových a jeden 

třílůžkový pokoj, některé pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. 

 

Věkové skupiny ke konci roku 2016:  
              

do 56 let                     1 klient 

57 – 64 let                3   klienti 

65 – 74 let          10   klientů 

75 – 80 let       11   klientů 

81-   90 let       24   klientů              

od  91 let           2   klienti 

 

            

Klienti dle přiznaného příspěvku na péči k 31.12.2016: 

                    

Požádáno o PNP, zatím nevyřízeno 1 klient 

I. stupeň        5  klientů  

II. stupeň      16 klientů  

III. stupeň       16 klientů 

IV. stupeň       13 klientů 
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Cílová skupina 

 

     Našimi klienty mohou být zájemci z Královéhradeckého kraje. Pokud jsou zájemci 

z jiného kraje, posuzuje se u nich vazba na Královehradecký kraj (Cílová skupina DD 

Lampertice - senioři, kteří mají bydliště v Královehradeckém kraji, případně s prokázanou 

vazbou na Královehradecký kraj). Většinou tou vazbou je bydliště rodiny. 

 

Obsazenost lůžek v roce 2016 

 

- Leden 99,19%, 51,58 z 52 klientů 

- Únor 100%, 52 z 52 klientů 

- Březen 99,01%, 51,48 z 52 klientů 

- Duben 99,29%, 51,63 z 52 klientů 

- Květen 100%, 52 z 52 klientů 

- Červen 99,17%, 51,57 z 52 klientů 

- Červenec 98,26%, 51,10 z 52 klientů 

- Srpen 99,94%, 51,97 z 52 klientů 

- Září 98,85%, 51,48 z 52 klientů 

- Říjen 98,20%, 51,06 z 52 klientů 

- Listopad 95,13%, 49,47 z 52 klientů 

- Prosinec 96,46%, 50,16 z 52 klientů 

Celoroční průměr obsazenosti 98,625% 

 

Počet odchodů z DD Lampertice v roce 2016 

 

13 úmrtí (11 žen, 2 muži) 

2 ukončení na vlastní žádost (2 ženy) 

 

Cílem Domova důchodců Lampertice je:  

Zajištění životních potřeb klientů, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o tělesnou hygienu, 

pomoc v komunikaci, stravování, oblékání a obouvání. Pomoc klientům při volnočasových 

aktivitách, při vyřizování svých osobních záležitostí, styk s blízkými a známými lidmi. 
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Nabízené služby 

 

V souladu s § zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje Domov tyto činnosti: 

1) Poskytnutí ubytování 

2) Poskytnutí stravy 

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

5) Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 

6) Sociálně terapeutické činnosti 

7) Aktivizační činnosti 

8) Poskytnutí základního sociálního poradenství 

9) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 

     Domov důchodců Lampertice zabezpečuje poskytování zdravotní péče. Služby jsou 

klientům poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby v Domově důchodců 

Lampertice. Podrobněji jsou služby definovány v Individuálním plánu jednotlivého klienta. 

 

    V Domově je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská a zdravotní péče všeobecnými sestrami a 

pracovníky v sociálních službách. 

 

Doplňkové služby, které Domov nabízí: 

1) Přímo v Domově pro zájemce služby kadeřnice (dle potřeby klientů), holičské (2x 

v týdnu), pedikúra (dle potřeby klientů) 

2) Prodej textilu (většinou 2x ročně přímo v Domově) nebo je možno realizovat 

každý týden při nákupu. 

3) Nákupy pro klienty (většinou každý týden) 

4) Domov vytváří podmínky pro realizaci v oblasti kulturní, společenské, výtvarné, 

sportovní. 

 

 

    Pro výpočet měsíční úhrady je stanoveno, že všechny měsíce v roce mají 30 dnů, bez 

ohledu na to, kolik dnů skutečně mají. 
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Při tomto způsobu je klient s celoročním pobytem ve skutečnosti zvýhodněn o 5 dnů 

(12x30=360), zatímco počet dní je skutečně 365 v přechodném roce 366 dní. 

 

Průměrná denní hodnota spotřebovaných potravin je 80,- Kč 

Provozní náklady související s přípravou stavy jsou 56,- Kč 

Celodenní stravování normální i dietní je celkem 136,- Kč denně = 4.080,-  Kč měsíčně 

 

Ceny ubytování v I. pololetí  2016 

 

Jednolůžkový pokoj                                           134,- Kč za den, měsíčně 4.020,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj se sprchou a WC               126,- Kč za den, měsíčně 3.780,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj                                           118,- Kč za den, měsíčně 3.540,- Kč 

Tří lůžkový pokoj                                              110,- Kč za den, měsíčně 3.330,- Kč 

 

Ceny ubytování v II. pololetí  2016 

 

Jednolůžkový pokoj                                           152,- Kč za den, měsíčně 4.560,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj se sprchou a WC               142,- Kč za den, měsíčně 4.260,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj                                           132,- Kč za den, měsíčně 3.960,- Kč 

Tří lůžkový pokoj                                              122,- Kč za den, měsíčně 3.660,- Kč 

 

 

Výčet akcí uspořádaných pro klienty v r. 2016 

 

- 12.1.2016 Míčové hry, Aktivita konaná v DD Lampertice, účast 8 klientů. 

 

- 12.1.2016 Oslava narozenin – prosinec + leden. Oslava konaná v DD Lampertice, 

3 klienti slavící. Popovídání, občerstvení, hudba. 

 

- 25.1.2016 Stravovací schůzka s klienty, kuchyní, soc. pracovnicemi, vrchní 

sestrou. Aktivita konaná v DD Lampertice. Klienti mají možnost vyjádřit se ke 

stravování. Sdělit své přání, připomínky, názory, pochvaly. Diskuse.  
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- 26.1.2016 Turnaj v Člověče nezlob se. Aktivita konaná v DD Lampertice. Účast 

19 klientů. Procvičení počtů, zavzpomínání na staré časy, zábava, procvičení 

paměti. 

 

- 8.2.2016 Vystoupení p. Šedivého - Hašlerovy písničky. Vystoupení konané v DD 

Lampertice. Účast 32 klientů. Možnost zavzpomínat na známé písničky, historie. 

 

- 8.3.2016 Oslava MDŽ, předání květin panem ředitelem, tanec, zpět při živé hudbě, 

občerstvení. Aktivita konaná v DD Lampertice. 

 

- 17.3.2016 Velikonoční výstava DD Dolní Zámek Teplice nad Metují, účast 6 

klientů. Aktivita konaná mimo DD Lampertice. Možnost načerpat inspiraci, 

zakoupit si krásné výrobky, popovídat si s klienty z jiného Domova. 

 

- 21.3.2016 Oslava narozenin únor + březen, 9 oslavujících. Popovídání, 

občerstvení, vzpomínání, hudba. 

 

- 31.3.2016 MŠ Pohádka, účast 6 klientů. Návštěva mateřské školy v Žacléři. 

Setkání dvou generací. Popovídání, občerstvení, zábava. 

 

- 4.4.2016 Povídání u kávy – téma – Ohlédnutí za Velikonocemi, účastnilo se 10 

klientů. Zvyky, tradice, zavzpomínání, setkání s ostatními klienty. Aktivita konaná 

v DD Lampertice. 

 

- 19.4.2016 Oslava narozenin duben. Zavzpomínání, občerstvení, setkání. 

 

- 28.4.2016 Čarodějnický rej s taneční a poslechovou zábavou 34 klientů. 

Čarodějnice navštívily naše klienty na pokojích. Pozvaly je na zábavu. Posléze v 

odpoledních hodinách proběhla na jídelně zábava při živé hudbě. Kdo chtěl, mohl 

posedět, poslechnout hudbu, ale i zatancovat si. V rámci zábavy se podávalo 

drobné pohoštění. Aktivita konaná v DD Lampertice. 
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- 10.5.2016 Vystoupení ZŠ Bernartice ke Dni matek, účast 38 klientů. Aktivita 

konaná v DD Lampertice. Děti představí nacvičené vystoupení, předání dárků ke 

Dni matek, setkání generací. 

 

- 17.5.2016 Čtení z bible, účast 9 klientů. Aktivita konaná v DD Lampertice. 

Zamyšlení, zavzpomínání, poučení. 

 

- 24.5.2016 Oslava narozenin květen, 2 klienti. Zavzpomínání, občerstvení, 

setkání. 

 

- 31.5.2016 Povídání u kávy – téma Máj lásky čas, účast 12 klientů. Aktivita 

konaná v DD Lampertice. Určitý druh Reminiscence. Vzpomínání, setkání, 

poučení. 

 

- 2.6.2016 Exkurse marketu Kaufland Trutnov, účast 6 klientů. Tento obchod znají 

naši klienti z vyprávění, dále dle zboží, které jsme jim tam dříve nakupovali nebo 

nakupují jejich rodiny.  Zboží znají z letáků, které si mohou prohlédnout. Ale 

exkurze je exkurze. Viděli, jak výrobky, ale i ceny, průběh prodeje v reálu. 

 

- 7.6.2016 Vystoupení dětí z MŠ Bernartice, účast 35 klientů. Setkání generací u 

nás na půdě DD Lampertice. Děti představily našim klientům vystoupení, které si 

secvičily. 

 

- 9.6.2016 Výlet do trutnovského parku a návštěva restaurace U pěti buků, účast 6 

klientů. Aktivita nejen pro bývalé klienty z Trutnova. Ale i pro ty co chtějí poznat 

krásy Trutnova. Odměna v podobě občerstvení a odpočinutí si v krásném prostředí 

restaurace. 

 

- 16.6.2016 Sportovní hry v Polici nad Metují, účast 6 klientů. Poměření sil, 

vytrvalosti, ale i setkání s jinými seniory žijícími v Domově. Možnost zasoutěžit 

si, popovídat, poznat okolí Police nad Metují, prohlédnout si jiný Domov. 
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- 17.6.2016 Hudební vystoupení p. Pečenky, účast 23 klientů. Aktivita konaná 

v DD Lampertice. Zazpívání písní, které naši klienti znají. Setkání dvou generací. 

Pan Pečenka patří mezi dlouholeté vystupující v DD Lampertice. 

 

- 23.6.2016 Řemeslné trhy DO Justynka Hronov, účast 6 klientů. Krásné počasí, 

pěkné prostředí okolo Hronova. Možnost setkat se s klienty z jiného Domova. 

Zavzpomínat na dřívější rukodělné práce. Odpočinek, občerstvení. 

 

- 1.7.2016 Návštěva kavárny v kulturním středisku UFFO Trutnov, účast 6 

klientů. Využití pěkného počasí. Možnost poznat jak to chodí, vypadá v moderní 

kavárně v centru Trutnova.  

 

- 14.7.2016 Osázení mobilní minizahrádky bylinkami, účast 18 klientů. Máme 

krásnou zahrádku. Máme tak možnost si vypěstovat Bio Lampertické bylinky. Ze 

kterých si, až vyrostou můžeme uvařit čaj. 

 

- 15.7.2016 Rybíz – otrhání z keřů s červeným rybízem, odstopování, účast 10 

klientů. Aktivita konaná v areálu DD Lampertice. 

 

- 19.7.2016 Oslava narozenin – spojeno červen a červenec, účast 5 klientů 

 

- 20.7.2016 Vycházka po Lamperticích s posezením a občerstvením v místní 

restauraci. Fyzická aktivita, povídání, vzpomínání, občerstvení. Účast 3 klienti. 

 

- 22.7.2016 Výlet do Kuksu, účast 6 klientů. Krásné počasí. Prohlídka Kuksu a jeho 

okolí. Posezení v příjemné restauraci.  

 

- 28.7.2016 Trhání červeného rybízu v zahradě DD Lampertice, účast 4 klienti. 

Fyzická aktivita, vzpomíná na dobu dávno minulou. 

 

- 29.7.2016 Odšťopkování rybízu natrhaného v zahradě DD Lampertice, účast 9 

klientů. Fyzická aktivita, vzpomínání na činnost, která se znovu vrací do módy. 
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- 2.8.2016 Výlet do kempu Sv. Kateřina, účast 6 klientů. Výlet autem, procházka, 

prohlídka malé ZOO, povídání, občerstvení v přírodě. 

 

- 4.8.2016 Trhání červeného rybízu v zahradě DD Lampertice, účast 3 klienti. 

Fyzická aktivita. 

 

- 5.8.2016 Odšťopkování rybízu natrhaného v zahradě DD Lampertice. Účastnilo 

se 8 klientů. Při odšťopkování povídání jak se tato činnost dělala dříve, povídání o 

běžných záležitostech. 

 

- 9.8.2016 Trhání červeného rybízu v zahradě DD Lampertice, účast 3 klienti. 

 

- 9.8.2016 Odšťopkování červeného rybízu, účast 10 klientů. 

 

- 12.8.2016 Sportovní hry v DPS Pilníkov, účast 4 klienti. Zahájení, přivítání se 

s ostatními klienty. Sportovní disciplíny - ruský kuželník, šipky, rybolov. 

Vystoupení klientů DPS Pilníkov pod vedením personálu - motiv - pohádka 

Mrazík. Disciplína pro personál - shazování kuželek punčochami navléknutými na 

hlavě. Pohoštění, hudba, vyhlášení vítězů. Klienta DD Lampertice obsadila 3. 

místo v rybolovu. 

 

- 16.8.2016 Čtení z Bible, účast 8 klientů. Aktivita konaná v DD Lampertice. 

 

- 23.8.2016 Oslava narozenin – srpen, účast 14 klientů. V den konání oslavy: 

dopoledne nakoupeno na pohoštění, vyzvednutí květin, příprava pohoštění, 

příprava jídelny – stoly, zahájení a průběh oslavy, úklid po oslavě, předání květin 

jednotlivým oslavencům. 

 

- 30.8.2016 Výlet k pevnosti Stachelberg, včetně občerstvení, účast 6 klientů. Vyjeli 

jsme se záměrem prohlédnout si opevnění v okolí Źacléřska - pevnost Stachelberg 

s přilehlými řopíky. Vystoupili jsme na parkovišti a došli lesem k řopíkům, poté k 

vyhlídce Elišce a finálně k pevnosti Stachelberg. Měli jsme aktuální příručku, ze 

které jsme cestou čerpali informace. Během exkurse jsme se občerstvili, v 
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přilehlém kiosku - káva, tatranky, langoše, hranolky, minerálky, pivo. Vnitřní 

expozici Stachelbergu, jsme nemohli uskutečnit pro náročnost mobility. 

 

- 12.9-16.9.2016 KGD Výstava výtvorů klientů v areálu Domova důchodců 

Lampertice. KGD Výstava výtvorů klientů - v zahradě v přistavěném stanu. 

Aranžování p. Dušková s asistencí p. Somorové. Vystavující "Domovy" : Pilníkov, 

Broumov, Černožice, Tmavý Důl, Nová Paka, Teplice n/Met., Justynka Hronov, 

Dvůr Králové n/Lab, Trutnov - ul. Frimlova, Lampertice. Výstava zrušena - 16. 9. 

2016 večer, po ukončení "Velkých her". Tento rok se výstava výtvorů poprvé 

uskutečnila v areálu Domova důchodců Lampertice. Roky předtím, vždy byla 

v Trutnově. Důvodem této změny bylo možnost podívat se na výstavu i při konání 

tzv. Velkých her. 

 

- 13. 9. 2016 KGD – „Malé hry“ a odpolední zábava při živé hudbě, účast 39 

klientů. Naší již tradiční, největší a organizačně nejnáročnější akcí jsou 

„Krkonošské gerontologické dny“. V roce 2016 se uskutečnil již 16. ročník 

sportovního a kulturního setkání seniorů. Tato událost již má tradici v povědomí 

klientů našich i klientů okolních Domovů důchodců. V rámci Krkonošských 

gerontologických dnů v roce 2016 byla postavena výstava v areálu Domova 

důchodců Lampertice. V letošním roce to byla změna oproti jiným létům. Počet 

vystavujících byl 10 zařízení z Královehradeckého kraje. Tato sociální zařízení 

poslala své nejlepší výrobky, aby návštěvníci z řad laické veřejnosti, seniorů 

z ostatních domovů, ale i žijících ve svých vlastních domácnostech, mohli nabrat 

inspiraci. Tato výstava trvá od 12.9-16.9.2016. 13. 9. 2016 se konaly tzv. „Malé 

hry“ – pouze pro naše klienty, z nich jsou vždy první čtyři nominováni na tzv. 

„Velké hry“, které se konaly 16. 9. 2016. Malé hry proběhly v úterý, naši klienti 

soutěžili ve dvou disciplínách a to v kuželkách (celkem 35 soutěžících) a v šipkách 

(celkem 34 soutěžících). V odpoledních hodinách proběhla taneční a poslechová 

zábava při živé hudbě. Soutěžící i nesoutěžící si mohli poslechnout hudbu, 

zatancovat, dát si něco dobrého k jídlu, pití. Zábava se protáhla do večerních hodin 

a účastnilo se jí 34 klientů. 
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- 16. 9. 2016 - pátek KGD „Velké hry“ a odpolední zábava při živé hudbě, účast 4 

našich klientů. Ve pátek 16. 9. 2016  proběhly v našem Domově tzv. „Velké 

hry“. Měli jsme možnost setkat se s klienty z ostatních domovů, tak i jejich 

doprovody. Pro rok 2016 předem obesláno pozvánkou 17 Domovů: Heřmanův 

Městec, Broumov, Police n/Met., Dvůr Králové n/Lab, Teplice n/Met, Trutnov-

Dělnická,Trutnov-Frimla, Hořice v Podkrk., Vrchlabí, Pilníkov, Černožice, Hradec 

Králové, Peč. služba Žacléř, Barevné Domky Hajnice, Tmavý Důl, Justynka 

Hronov, Nová Paka 

- Na akci – „Velké hry“ přítomni: 

- Heřmanův Městec, Nová Paka, Žacléř, Pilníkov, Trutnov-Dělnická, Trutnov-

Frimla, Dvůr Králové n/Lab., Hronov Justynka, Police n/Met, Vrchlabí, 

Lampertice. Z ostatních Domovů poděkovali za pozvání a  postupně omluvili 

neúčast. Průběh akce: 

- uvítání a presentace, zahájení, hry - kuželky a šipky, soutěžní disciplína pro 

doprovody, tombola, vysazení památeční lípy, vyhlášení vítězů - poháry diplomy, 

dárek, účastenské diplomy, zábava při živé hudbě a průběžně prohlídka výstavy 

výtvorů klientů. V průběhu celého dne pohoštění. Našimi hosty byly soutěžící a 

jejich doprovody z domovů – Heřmanův Městec, Dvůr Králové nad Labem, 

Justynka Hronov, Pilníkov, Tmavý Důl. Vrchlabí, Trutnov- Dělnická, Trutnov – 

Frimla, Žacléř (klienti využívající služeb Pečovatelské služby), Broumov, 

Černožice, Hořice v Podkrkonoší, Nová Paka, Barevné Domky Hajnice. Tedy 

celkově ze 14 zařízení. Ještě pro statistiku celkově 31 klientů z ostatních zařízení a 

27 jejich doprovodů. V tento den Domov důchodců Lampertice reprezentovali 4 

naši klienti.   

Hry začaly jako vždy v 9,00 hod. a skončily odpolední zábavou – odjezdy dle 

únavy, délky cesty domů a potřeb doprovodu. Občerstvení je zajištěno pro všechny 

účastníky zdarma díky příspěvkům a darům sponzorů a obyvatel a díky naturálním 

darům dodavatelů. Náš klient vybojoval 3. místo v kuželkách. 

 

- 22. 9. 2016 Čtení z Bible, účast 9 klientů. Příprava společenské místnosti na čtení, 

křesla do kruhu, odvedení a odvezení klientů na čtení. Přečteny příběhy " Boží 

sluha "a" Kníže pokoje ", povídání si o tom. Dále přečten úryvek z Bible na 

příslušný den, též popovídání si o tom, zakončili jsme společnou modlitbou. 
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- 26. 9. 2016 Ochutnávka čajů z naší bylinkové zahrádky a povídání o bylinkách, 

účast 15 klientů. Natrhání máty a meduňky z naší mini - zahrádky. Všem 

přítomným dáno přivonět - hádali bylinku. Povídání o účincích máty a meduňky, 

během toho do konvic zhotoven čaj. V jedné konvici mátový, v druhé meduňkový. 

Klienti si volili, který chtějí, někteří během povídání vystřídali oba čaje. Někteří si 

přisladili. Během popíjení čaje - povídání na téma: jak vvužívali bylinky doma, za 

jakým účelem, v jaké konzistenci - sirupy, med, čaj, masti. Rozvinula se diskuse, 

každý přispěl svojí zkušeností. Po vyčerpání diskuse jsem v knize bylinek 

vyhledala bylinky rostoucí v našem regionu. Ukázka obrázku a přečtení, jaké mají 

účinky na lidský organismus. 

 

- 27. 9. 2016 Oslava narozenin – září, účast 7 klientů. 

 

- 30. 9. 2016 Muzikoterapie, účast 15 klientů. Společenská místnost - sezení 

uzpůsobené do oválu. Uvítání a představení se přítomných. Přítomnými zvolena 

dechová hudba - lidové písničky. Spuštěna hudba : - předvedeno a procvičováno 

dirigování, spontánně zpívání  - skoro všichni znají texty, rozdány perkuse nástroje 

(bubínek s činelky, dřevěné tyčky, chřestivá vejce, rolničky na plastové rukojeti, 

dřevěné tyčky. Doprovod písniček výše uvedenými nástroji, postupně prostřídány 

mezi všemi klienty, kdo právě neměl nástroj, tleskal. Zastavení hudby - 

procvičování rytmiky - tleskání. Každý zatleskal předvedený rytmus. Zhmotnění 

emocí - různými nástroji - radost, smutek, klid, ticho. 

 

- 4. 10. 2016 Míčové hry – ve společenské místnosti, účast 11 klientů. Křesla 

uzpůsobena do kruhu. Použity dva míče overball - měkké kvůli uchopení do jedné 

ruky. Míč předáván sousedovi - představení se, každý sdělil své křestní jméno, 

další kolo příjmení. Míč uchopen do obou rukou předpažení, zpět a předáno 

sousedovi. Míč uchopen do obou rukou - zvednutí nad hlavu a zpět, předáno 

sousedovi. Míč umístěn do podpaží, poté předán sousedovi, další kolo pod druhé 

podpaží. Míč uchopen jednou rukou, předán do druhé ruky- rytmicky- několikrát 

prostřídáno, poté předáno sousedovi. Předávání míče sousedovi, několikrát dokola- 

zrychlováno. Přidán druhý míč, poslán do protisměru, oba kolují – zrychlováno. 

Chytání míče - hází personál - nejdříve pomalu, postupně, poté na přeskáčku. Oba 
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míče vhozeny na zem do středu kruhu - kdo dosáhl, kopnul dál - usměrňováno 

personálem. 

 

- 7. 10. 2016 Volby do kraje, účast 24 klientů 

 

- 27. 10. 2016 Čtení z Bible, účast 14 klientů. Upravení společ. místnosti, křesla do 

půlkruhu, oslovení a doprovod klientů na čtení, povídání o přečteném tématu, 

přečtení úryvků z Bible k danému datu. Velký příběh Bible - " Sáraj a Hagaj "." 

Tři bíle oděni muži. " Zánik Sodomy a Gomory ". Společná modlitba nakonci. 

 

- 1. 11. 2016 Turnaj v míčových hrách, účast 29 klientů. Upravení jídelny na 

turnar, oslovení a přivedení klientů, soutěžení. 1. disciplína  -  házení nafukovacích 

balonků do koše na prádlo, 5 pokusů, vítězí největší počet trefení. 2. disciplína  -  

trefování malých míčků do terče z plat vajec, vyhrává největší počet. 3. disciplína  

-   trefování do hadrového terče malými balonky na suchý zip, vyhrává největší 

počet trefení. 4. disciplína -  rychlostní  házení overballem, kdo chytne má plus, 

kdo nechytne, vypadává. 

                                                                                                               

- 8. 11. 2016 Oslava narozenin – spojeno říjen a listopad, účast 7 klientů 

 

- 14. 11. 2016 Hudební vystoupení folkové zpěvačky Evy Henychové, účast 25 

klientů. 

 

- 24. 11. 2016 Vánoční výstava v Polici nad Metují, účast 6 klientů. 

 

- 25. 11. 2016 Vánoční výstava v Teplicích nad Metují, účast 6 klientů. Na 

konci listopadu roku 2016 jsme obdrželi pozvánku na Vánoční výstavu - Domov 

Dolní Zámek Teplice nad Metují. Mohli jsme zde a to jak klienti, tak personál 

nasbírat inspiraci, tak si zakoupit výrobky pro sebe, tak své blízké. Celkově na 

výstavě bylo 6 našich klientů.  

 

- 2. 12. 2016 Vánoce – zdobení vánočních stromků, účast 6 klientů. V den zdobení 

dopoledne klientka připravila na těstovinové ozdoby očka, potřebná k zavěšení 

(ozdoby vytvořené v naší dílně). Odpoledne ve společenské místnosti ozdoben 
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největší stromek - těstovinovými ozdobami, dále keramickými - loňský dárek z 

MŠ Žacléř a keramickými ozdobami od Klubu žen Žacléř. Druhý stromek ozdoben 

klasicky - kouličkami, řetězy. Oba stromky aktivně zdobily: 3 klientky. Ostatní 

přihlíželi, poslouchali reprodukované vánoční koledy. 

 

- 6. 12. 2016 Mikulášská nadílka, účast 49 klientů. V měsíci prosinci 

v dopoledních hodinách nás navštivil Čert, Mikuláš, Anděl. Klienty  navštívil a 

popovídal si s nimi na pokojích, předal jím balíčky, pozval na odpolední zábavu 

při živé hudbě. V odpoledních hodinách na jídelně hrála „živá“ muzika, podávalo 

se malé občerstvení.. 

 

- 6. 12. 2016 Mikulášská zábava při živé hudbě, účast 41 klientů. 

 

- 8. 12. 2016 Vánoční trhy v Kulturním středisku UFFO Trutnov, účast 6 klientů. 

Prohlídka vánočního zboží nabízených prodejci, nasátí vánoční atmosféry,  

 

- 13. 12. 2016 Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ Bernartice, účast 35 klientů. Vánoční 

vystoupení: děti zazpívaly známé i neznámé vánoční písně, koledy, doprovázené 

hrou na kytaru, klavír a percuse nástroje. Zazněla i sóla na klavír a flétnu. U 

známých koled se svým zpěvem zapojili i naši klienti v závěru rozdaly děti 

klientům perníčky, které sami upekly. 

 

- 20. 12. 2016 Oslava narozenin – prosinec, účast 3 klienti 

 

- 22. 12. 2016 Přání od hasičů z Bernartic k Vánocům, účast 50 klientů. V 16.00 

hodin dobrovolní hasiči z Bernartic. Děti, dospělý, přáníčka. Klienti dostali 

přáníčka od dětí. Přáníčka ve tvaru soba. Každému jednotlivě po pokojích popřáli 

pěkné vánoce. Klienti většinou reagovali kladně. 

 

- 23. 12. 2016 Betlémské světlo, účast 21 klientů. Betlémské světlo nám přivezli a 

předali trutnovští skauti, v čele s vedoucí, p. Ludmilou Rosiovou. Světlo bylo 

předáno ve velké jídelně, za účasti klientů, kteří projevili zájem. Všichni 

zúčastnění obdrželi perníčky, které upekli skauti. O udržení světla přes Štědrý den 

se postará sloužící personál. 
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- 27. 12. 2016 Návštěva psí kamarádky, účast 35 klientů. Dnes navštívila naše 

klienty na pokojích již známá psí kamarádka Fíbí. Nechala se hladit, krmit piškoty. 

Pro klienty byla příjemným zpestřením povánočního času. 

 

- Skoro každý pracovní den začínal v roce 2016 „ranním společným cvičením“, 

kterého se ø účastní od  15 až po 35 klientů, jak ve kterém měsíci a který den.  

Účast je dobrovolná, ne každý den mají všichni klienti chuť na cvičení za zvuků 

relaxační reprodukované hudby. Pro skalní příznivce se však rozcvička stala 

neodmyslitelným začátkem dne. A někdy se zájemci jen těžko vejdou na jídelnu, 

kde rozcvička probíhá. Na toto cvičení jsou klienti doprovázeny (berle, chodítko, 

iv), ale i samostatně si na cvičení dojdou. Někteří toto cvičení berou jako 

společenskou událost, popovídání si s ostatními klienty. 

 

- Když počasí dovolí jsou klienti bráni na vycházky do okolí v doprovodu personálu. 

Někdo na vozíku, někdo pěšky, jak aktuální zdravotní stav dovolí. Jinak někteří 

klienti samostatně se prochází okolo DD, po vsi. 

 

- Každý měsíc (pokud není změna) společně oslavíme narozeniny klientů, v tom 

kterém měsíci narozených. Klienti si pozvou hosty z  Domova i příbuzné, známé. 

Domluví se s paní Duškovou co chtějí k oslavě nakoupit. Každý oslavenec si v den 

svých narozenin může přát, co bude podáváno k obědu pro všechny v Domově. 

Někdy jsou narozeniny zrušeny např. z důvodu chřipky. Někdy jsou slouženy 

např. dva měsíce dohromady. 

 

- Schůzky s klienty a vedením se konají nepravidelně, většinou na přání klientů, 

když je potřeba s něčím seznámit, nebo něco řešit.  

 

- Schůzky s klienty a sociálními pracovníky se konají nepravidelně. Většinou na 

přání klientů. Nebo když mají sociální pracovníci potřebu něco klientům sdělit, 

informovat, požádat. 
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- Průběžně umožňujeme půjčování knih a časopisů z vlastní knihovny, ale i 

z městské knihovny v Žacléři, což pro klienty zajišťuje aktivizační sestra. 

 

- Během roku se promítala videa, DVD filmy, fotky z minulých let, z různých akcí 

pro oživení vzpomínek. 

 

- Také chodíme s klienty, kteří mají zájem zapálit svíčku, pomodlit se, poprosit k 

„Madonce“, která nás chrání a je umístěna za Domovem. Někteří klienti chodí 

zapalovat svíčku samostatně.  

 

- V průběhu roku 2016 probíhala výroba věcí pro radost, pro výzdobu i na 

výstavy. Z důvodu špatné jemné motoriky klientů však tato aktivita upadá. 

 

- Denně také jsme prováděli dle přání, rozpisu (činnosti individuální, tak v menších 

skupinkách) s klienty nácvik chůze (berle, hole, doprovod, chodítko), postavování 

do chodítka, zachování nebo rozvoj jemné motoriky, cvičení fyzické. Ale i cvičení 

pro rozvoj psychických dovedností: předčítání z časopisů, hra s kostkami, určování 

čísel, počítání, procvičování paměti, prohlížení fotografií, povídání si, deskové 

hry. Cviky na udržení dovedností jako psaní a kreslení. Dechová cvičení, relaxační 

rehabilitace, individuální cvičení, „masírování“ hřejivou mastí. 

 

 

- Protože náš Domov se nachází na vesnici, kde není žádný obchod, zajišťujeme 

pro klienty nákupy v Trutnově v některém z marketů. Bylo tak i v roce 2016. 

Snažíme se každý týden, ale ne vždy to z provozních důvodů vyjde.  

 

- Nová společenská místnost, již není nová, ale stále si zachovává tento název. Tato 

zmíněná místnost byla dostavěná v listopadu 2009. Stále jí využívají jak klienti, 

tak i zaměstnanci. Klienti jí využívají k odpočinku, ke sledování tv, nebo když 

mají návštěvu. V této místnosti je k dispozici DVD, počítač s internetem. Ale 

v současné době se počítač našimi klienty moc nevyužívá. Tato společenská 

místnost během roku je jakousi propojovačkou, bezbariérovým výstupem, vstupem 

mezi hlavní budovou Domova a parkem za Domovem.  
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 

 

 

K 31.12.2016                                       evidenční počet zaměstnanců     přepočtený počet 

CELKEM                                                          34                                 32,5 

Z toho: THP (ředitel,ekonom,zásobovač)          3                                   3 

Všeobecné sestry včetně vrchní sestry   9                               7,75 

Pracovníci v sociálních službách            10                                           10 

Sociální pracovníci                                   2                                      2 

Kuchaři a pomocní kuchaři                      4                                      4 

Pradleny                                                    2                                      2 

Uklízečky                                                  3                                      2,75 

Údržbář, řidič                             1                                       1 

                                   

V roce 2016 ukončili pracovní poměr 2 zaměstnanci. Nově nastoupili do pracovního poměru 

4 zaměstnanci, z toho 2 zaměstnanci po dobu nepřítomnosti dlouhodobě práce neschopných. 

Byly uzavřeny dohody o provedení práce se 3 zaměstnanci a ukončeny byly nejpozději 

31.12.2016. 

 

Limit mzdových prostředků 9 139 000,00Kč 

Čerpání mzdových prostředků 
9 084 534,00Kč – 

99,4%1 

Platy zaměstnanců 9 000 105,00 Kč 

Na ostatní osobní náklady 84 429,00 Kč 

 

Nemocnost byla ve výši 8,09% 

 

Průměrný fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2015 33 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 32,748 

Průměrný plat bez OON 22 902,00 

Průměrný tarifní plat 14 373,00 

Průměrná platová třída 6,7 

                                                 
1 Celkové čerpání limitu mzdových prostředků 



19 

 

Průměrný platový stupeň 10,15 

Průměrný platový stupeň ve třídě 1-3 12 

Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách - 

Osobní příplatky celkem 517 976,00 

Osobní příplatky na 1 zaměstnance 20 716,00 

Odměny celkem 1 082 600,00 

Průměrné odměny na 1 zaměstnance 31 841,00 

Příplatky za vedení celkem 116 690,00 

Příplatky za vedení na jednoho vedoucího zaměstnance 58 345,00 

Zvláštní příplatky celkem  62 416,00 

Zvláštní příplatky na jednoho zaměstnance s tímto nárokem 3 901,00 

Příplatky za SO + NE celkem 270 197,00 

Příplatky za SO + NE na jednoho zaměstnance 15 010,90 

Příplatky za noční práci celkem 165 285,00  

Příplatky za noční práci na jednoho zaměstnance 11 806,07 

Pohotovost 0,00 

Příplatky za svátek celkem 131 652,00 

Příplatky za svátek na jednoho zaměstnance 6 582,60 

Celkem vyplaceno za dovolené a ostatní náhrady 962 298,00  

Nemocnost v procentech 8,09 

Placená přesčasová práce 41 015,00 

Podíl mimotarifních složek v celkovém objemu vyplacených prostředků mimo OON v % 

Příplatky a doplatky       14,50 

Z toho osobní příplatky 5,75 

Odměny 12,028 

 

 

Náklady na vzdělávání byly vyčerpány v částce 50 712,00Kč. 

Vzdělávání zaměstnanců –všeobecné sestry si své znalosti pravidelně doplňují ať už přímo na 

našem pracovišti, ale i mimo naše zařízení (studium VŠ, certifikované kurzy, konference, 

školení), čímž si kontinuálně udržují úroveň registrovaných a vzdělaných sester. 

Vzdělávání ostatních zaměstnanců v přímé péči je zajišťováno průběžně, z poměrně bohaté 

nabídky agentur nebo na školeních organizovaných přímo naším Domovem, nebo sousedními 
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domovy v rámci okresu nebo kraje. Všichni pracovníci (všeobecné sestry, sociální pracovnice 

a pracovníci sociálních služeb) v přímé péči o klienty v r. 2016 absolvovali školení – 

vzdělávání zaměřené na péči o klienty a standardy kvality v sociálních službách. Všichni 

splnili minimální požadované množství 24 hodin pro rok 2016, ale většinou školení 

zaměstnanců přesáhlo 30 hodin. Opět jsme se snažili využít zdarma pro nás pořádaného 

vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. 

Uvádím několik příkladů dalších absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 

- Ekonomka se zúčastnila pěti seminářů v Hradci Králové na témata: legislativní 

změny v oblasti účetnictví příspěvkové organizace, v oblasti mezd a personalistiky a daňové 

oblasti, Jednotný ekonomický systém Královéhradeckého kraje (JEKIS), FAMA  (Evidence 

majetku Královéhradeckého kraje). 

Zaměstnanci Domova důchodců Lampertice se dále účastnili následujících vzdělávacích akcí: 

 

 Forma Název 

Březen 

29.3.2016 Školicí akce První pomoc 

 

Duben 

6.4.2016 Školicí akce Hygienické postupy 

  

7.4.2016 Akreditovaný kurz Úvod do problematiky poruch 

kognitivních funkcí a demencí 

 

25.4.2016 Školicí akce Školení zaměstnanců BOZP a PO 

 

Květen 

2.5.2016 Akreditovaný kurz Prevence komplikací u klientů se 

sníženou mobilitu se zaměřením na 

prevenci pádů a vzniku dekubitů v 

zařízeních sociálních služeb 

 

17.5.2016 Akreditovaný kurz Inspekce kvality v sociálních 

službách 

 

25.5.2016 Školicí akce HACCP - školení zaměstnanců 

 

Červen 

1.6.2016 Školicí akce PO 

 

14.6.2016 Akreditovaný kurz Pokojná smrt 
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 Forma Název 

Září 

21.9.2016 Školicí akce Poruchy chování ve stáří a 

sexualita seniorů 

Říjen 

10.10.2016 Akreditovaný kurz Novinky v péči o inkontinentního 

klienta a pohybová intervence u 

seniorů 

17.10.2016 Akreditovaný kurz Motivace versus manipulace 
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III. Hospodaření organizace 

 

1.  Ekonomické ukazatele r. 2016 

 

 

 

 

 

 

4. Účet 
Plán 

2016 

Plnění 

2016 

Skut. 

2015 

%plnění 

plánu 

2016 

Rozdíl 

skut.- 

plán  

2016 

Rozdíl 

skut.16- 

skut.15 

Index 

2016 

k 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

provozní 

příspěvek 

672-500 

1753,3 1753,3 1329,0 100,0 0 424,3 131,9 

Dotace MPSV 

672-600 
3183,0 3183,0 3420,0 100,0 0 -237,0 93 

Vlastní výnosy:        

úhrady od klientů 

602-30 
4700,0 4671,6 4583,7 99,4 -28,4 87,9 101,9 

Příspěvek na péči 

602-400 
5531,0 5110,3 5194,9 92,38 -420,7 -84,6 98,4 

Tržby od 

zdravotních 

pojišťoven 602-

500 

2200,0 2546,3 2238,9 115,7 346,3 307,4 113,72 

Součet: 12431,0 12328,2 12017,5 99,17 -102,8 310,7 102,58 

stravování zam. 

602-600 
150,0 131,8 156,3 87,9 -18,2 -24,5 84,06 

obědy cizí-

soc.služby 602-

700 

0 3,0 3,2 0 3,0 -0,2 93,75 

ostatní tržby 

602-xx 
0 0 0 0 0 0 0 

Odepsaná 

pohledávka 

643-30 

0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní výnosy 

 669-300 
0 127,4 0 0 127,4 127,4 0 

Zúčt.fondů 

648-30 
60,0 36,7 47,4 61,2 -23,3 -10,7 77,43 

Jiné ostatní 

výnosy 

649-30 

0 0,3 0 0 0,6 0,6 0 

výnosy celkem 

6XXXX 
17577,3 17564,0 16973,4 99,92 -13,3 590,6 103,47 
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Účet 672-500 provozní příspěvek: Tato položka je tvořena prostředky od zřizovatele, tedy od 

Královéhradeckého kraje. 

Účet 602-300 úhrady od klientů: V této položce jsou zahrnuty platby od klientů za 

poskytnutou stravu a za ubytování. 

Účet 602-500 tržby od zdravotních pojišťoven: Zdravotním pojišťovnám je fakturovaná 

vykázaná zdravotní péče o naše klienty, kterou vykonávají registrované zdravotní setry u nás 

zaměstnané.  

Účet 648-300 zúčtování fondů: Jedná se o čerpání peněžních prostředků z rezervního fondu – 

darů sponzorů na úhradu hudebních vystoupení pro naše klienty a nákup drobného materiálu 

používaný při ručních pracích klientů, na nákupy kytiček k narozeninám. Dále jsou 

prostředky použity na nákup tácků, kelímků, drobného občerstvení, cen do tomboly a pohárů 

pro vítěze soutěží konaných v příležitosti Krkonošských gerontologických dnů. 

Daří se nám dosahovat vysokých příjmů od zdravotních pojišťoven. Příjmy od 

Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou limitovány paušály stanovených podle předcházejících 

let. Z tohoto důvodu by byly příjmy od VZP vyšší. Rozdíl mezi vykazovanými výkony a 

fakturací této zdravotní pojišťovně je evidován na podrozvahovém účtu. 
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2. Neinvestiční výdaje  

 

 

 

Plán 

2016 

Skut. 

2016 

Skut. 

2015 

%čerpání 

rozpočtu 

2016 

Rozdíl 

skut.- 

plán  

2016 

Rozdíl 

skut.16- 

skut.15 

Index 

2016 

k 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

prostředky na platy 

5213X 
9139,0 9084,5 8694,8 99,4 -54,5 389,7 104,48 

soc.zdrav.poj. 

5243X,4X 
2863,0 3048,0 2726,9 106,46 185,0 321,1 111,77 

spotřeba materiálu 

5016X 
390,0 215,2 182,7 55,18 -174,8 32,5 117,78 

potraviny 

501-330 
1600,0 1625,0 1619,9 101,56 25,0 5,1 100,31 

Čistící a prací prostř. 

501-360 
300,0 336,1 323,8 112,03 36,1 12,3 103,79 

Drob.dlouhodob.majetek 

501-5X 
100,0 100,5 84,5 100,5 0,5 16,0 118,93 

prádlo a textil  

501-370 
30,0 28,9 4,4 96,3 -1,1 24,5 656,8 

OOPP 

527-700 
100,0 121,6 37,5 121,6 21,6 84,1 324,26 

spotřeba  zdrav.mat 

501-67 
50,0 40,9 80,7 81,8 -9,1 -39,8 50,68 

spotřeba vody 

5024X 
46,0 41,2 41,3 89,56 -4,8 -0,1 99,75 

spotřeba elektřiny 

5023X 
700,0 665,8 731,5 95,10 -34,24 -65,74 91,01 

opravy a údržba 

5113X 
631,0 425,5 384,6 37,43 -205,5 40,9 110,63 

Školení zaměst. 

527-400 
40,0 50,7 50,2 126,75 10,7 0,5 100,99 

 pošta a spoje 

5183X 
60,0 68,0 82,4 113,3 8,0 -14,4 82,52 

Likvidace odpadů 

5184X 
220,0 225,4 192,3 102,45 5,4 33,1 117,21 

Ostatní služby 

5187X,6X 
570,3 468,35 403,6 82,16 -101,95 64,75 116,04 

vedení účtu, popl.bance 

518-800, 569-300 
20,0 15,6 18,0 78,0 -4,4 -2,4 86,6 

poh.látky,paliva 

5014X 
30,0 28,0 20,4 93,3 2,0 7,6 137,25 

FKSP 

5273X 
100,0 135,0 86,8 135,0 35,0 48,2 155,35 

odpisy 

5513X 
469,0 451,0 469,6 96,16 -18,0 -18,6 96,16 

náklady z DDM 

558 
105,0 293,0 522,5 279,04 188,0 -229,5 56,08 

ost.náklady-5123X 

5494X,5133X,525-300 
14,0 78,2 17,9 558,57 64,2 60,3 436,87 

Náklady celkem: 17577,3 17546,42 16776,3 99,82 -30,88 770,12 107,59 
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Účet 511 Opravy a údržba představuje položky týkající se opravy kotelny, opravy 

ČOV, každoroční výmalby kuchyně a přilehlých prostor, výmalby sesterny a kanceláře vrchní 

sestry, oprava pračky W 4041 H, oprava žehlícího kompletu FABER a další drobnější opravy. 

Další větší nákladovou položkou je účet 518 Služby. Jedná se o služby v oblasti bezpečnosti 

práce a požární ochrany, poradenské služby firmy PPS Consult – supervize psychologa 

p.Jelínka. Dále zde jsou zaúčtována hudební vystoupení konaná pro klienty a tyto částky byly 

účtovány z rezervního fondu – z darů našich sponzorů. Nemalou položkou jsou pak platby za 

likvidaci odpadu účtu 518-400. 

 

3. Spotřeba vody a elektřiny 

 

Účet 
Plán 

2016 

Skut. 

2016 

Skut. 

2015 

%čerpání 

rozpočtu 

2016 

Rozdíl 

skut.- 

plán  

2016 

Rozdíl 

skut.16- 

skut.15 

Index 

2016 

k 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

spotřeba vody 

5024X 
46,0 41,2 41,2 89,5 -4,8 -0,1 99,75 

spotřeba elektřiny 

5023X 
700,0 665,76 731,5 95,1 -34,24 -65,74 91,01 

 

 

Spotřeby energií jsou také velkými položkami čerpání finančních prostředků. V roce 2016 

proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů dle revizní zprávy a byly přijaty další úsporná 

opatření. 
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Skupina nákladových účtů v Kč Hlavní činnost 

materiálové náklady (501) 2 374 569,23 

mzdové a související (521,52X) 12 486 113,21 

služby (518) 777 350,46 

energie (502) 706 910,00 

opravy a údržba (511) 425 473,80 

cestovné (512) 22 346,00  

náklady na reprezentaci (513) 3 445,60 

Náklady z DDHM (558) 293 004,95  

ostatní  5 868,00 

odpisy (551) 451 343,00 

Celkem 17 546 424,25 

 

Na základě dotačního řízení a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje č. SR_16_3943362 byl přiznán účelově určený příspěvek ve výši 3 183 000,-Kč.  

 

4. Investiční výdaje 

 

V roce 2016 byly z vlastního fondu reprodukce investičního majetku pořízeny: 

Frekvenční měnič výtahu            PC 132 408,70 Kč 

Sterilizátor – B CLASSIC 22      PC 115 000,00 Kč 

Konvektomat                               PC 173 212,00 Kč 

  

5. Hospodářský výsledek 

 

Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především snahou o úspory a 

naplněním příjmové stránky rozpočtu. Průběžně se snažíme o přehodnocení a zvýšení 

přiznaného příspěvku na péči našich klientů.  
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6. Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů 

a HV 

 

Fond: FO FKSP IF RF 

Stav k 1.1.2016 378 339,59 36 239,78 630 240,16 1 325 635,42 

Příděl po FV 

2015 
60 000,00   137 073,94 

Tvorba celkem  135 001,00 451 343,00 56 000,00 

- povinná     

- dotace     

- z odpisů   451 343,00  

- ostatní    56 000,00 

Čerpání celkem  116 556,00 809 620,7 36 699,17 

Stav 

k 31.12.2016 
438 339,59 54 684,78 271 962,46 1 482 010,19 

Návrh na 

rozd.HV 
10 000,00   7 649,41 

Stav po FV 448 339,59 54 684,78 271 962,46 1 489 659,6 

 

7. Stav bankovních účtů k 31. 12. 2016 

 

Běžný účet (241-11)          1 378 391,60  

Běžný účet (241-12)          1 460 702,19 

FKSP                             126 620,69 

Depozitní účet                50 411,85 

 

8. Autoprovoz 

 

Celý rok jsme podle potřeby využívali obě služební vozidla - Škoda Octavia Combi, 

registrační značky 5H2 3782, a VW Transportér, registrační značky 4H7 1419. 

S Octavií jsme najeli 15 485 km. Pro porovnání, v technickém průkazu vozidla je uvedena 

průměrná spotřeba  50/90/120 ve výši 5,7 / 3,9 / 4,5 litrů na 100 km. To by představovalo 

průměr asi 4,7 l/100km. Takové celoroční spotřeby jsme nedosáhli, protože naši spotřebu 
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nepříznivě ovlivňuje horské prostředí – dlouhá zima, sníh, kopce a převážně krátké 

vzdálenosti, které jezdíme pro potřeby Domova. Čistý náklad je 25381,10 Kč. Na 1 km je to 

tedy 1,63Kč. 

S VW Transportérem jsme najeli 3 963 km, což byly cesty na nákupy pro obyvatele téměř 

každý týden a výše zmíněné malé výlety s klienty. Průměrná spotřeba vychází na 8,4 l 

/100km. V technickém průkazu je psaná spotřeba 9,6 /6,3/7,5, to je asi 7,8 l/100 km. Čistý 

náklad je 9 101,00 Kč a na 1 km pohonných hmot je 2, 29Kč. 

 

9. Kontrolní činnost 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov – v roce 2016 byla provedena kontrola 

odvodu pojistného bez závažných chyb. 

Zdravotní pojišťovny – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebyla 

provedena. 

Krajská hygienická stanice – kontrola provozu kuchyně a přípravy jídel. 

Revize elektro rozvodů zařízení, výtahu, hasících zařízení a ostatní pravidelné revize domova. 

 

10. Inventarizace majetku a závazků 

 

Inventarizace majetku je nařízena a prováděna dle směrnice ředitele Domova.  V roce 2016 

proběhla Mimořádná inventarizace majetku k 1. 6. 2016 a řádná inventarizace majetku k 30. 

9. 2016 a 31. 12. 2016. Čtvrtletně je prováděna inventarizace hotovosti v pokladně drobného 

vydání, důchodové pokladně a pokladně peněžních karet klientů. Vkladní knížky klientů jsou 

kontrolovány pololetně. Všechny Inventarizace byly již dokončeny. V současné době byla 

objednána auditorská firma, která provede audit Domova důchodců Lampertice. 
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IV. Závěr 

 

Rok 2016 byl pro nás rokem, který přinesl změny.  

 V ekonomické části je domov stabilní jak v příjmové tak i ve výdajové stránce. Své 

pohledávky a závazky řádně eviduje a plní. Poskytuje tak dobrou základnu pro klid našich 

klientů, kterým je zajištěn servis všech základních i některých nadstandartních služeb a 

personálu, který může odvádět a odvádí nadstandartní péči 

V oblasti personální máme poměrně stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, ochotných 

k práci nad rámec pracovní náplně. Zaměstnanci jsou ochotni se zúčastnit i akcí, pořádaných 

mimo jejich pravidelnou pracovní dobu. Bez těchto aktivit a vlastní iniciativy by jen těžko šlo 

zajistit zájmové a kulturní vyžití klientů našeho Domova. V poslední době ale narážíme na 

nedostatek kvalitních zaměstnanců zvláště pak v oblasti kuchyňského provozu nebo v přímé 

péči, kdy stoupající zátěž práce na pracovníky v sociálních službách nereflektuje současný 

stav přijímaných klientů. Zaměstnanci jsou i více zatíženi novým ekonomickým systémem 

kraje. 

V roce 2016 byl v našem domově zaveden nový informační systém Cygnus, který 

nahradil neucelený systém předchozích let. Zaměstnanci prošli odborným školením i několika 

konzultacemi v jiných Domovech, ve kterých je tento systém zaveden. Implementace 

probíhala postupně, aby zaměstnanci měli možnost se postupně s žít novým systémem práce. 

Nejdříve byly implementován sociální a zdravotní modul, modul zaměstnanci následně sklady 

a kuchyň. V současné době je již systém vžitý a zaměstnanci jej plně využívají. 

V Domově proběhlo několik neinvestičních akcí, které odstranily začínající havarijní 

stav jednotlivých částí. Odstranění závad v elektroinstalaci proběhlo v druhé polovině roku. 

Dále se částečně řešily odpady v kuchyni, kde byla provedena oprava. Nutné bylo i poprvé 

udělat generální opravu ČOV. Na našem pozemku se nacházeli i stromy, které byly napadeny 

kůrovcem, a bylo nutné stromy pokácet. Domov byl také vymalován. 

Dlouhodobější akcí se stala tvorba spisovny a třídění dokumentů za posledních 50 let, 

které v důsledku přinesl nový spisový řád Domova. Ke konci roku je již spisovna v provozu a 

čeká se pouze na lepší klimatické podmínky, kdy dojde ke skartaci dokumentů, které již není 

potřeba archivovat. 

Další změnou je půlení místností klientů pomoci přepážek. Toto půlení klientům 

přináší větší soukromí do života. Klientům se snažíme zkvalitňovat život dlouhodobě a 
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jedním s dalších kroků je zavedení nápojových automatů na kávu a nápoje v přízemí, které 

ovšem mohou i využívat i zaměstnanci a tím jim lépe umožňovat dodržovat pitný režim.  

Jménem svým i zaměstnanců Domova se stále snažíme přinášet zlepšení kvality péče i 

dobrého jména Domova důchodců Lampertice a i Královéhradeckého kraje, jako zřizovatele, 

který nám poskytuje nenahraditelnou podporu. 

Domov důchodců Lampertice má v okolí pověst domova s přístupem ke klientům, 

jako by byly doma, tím plníme vize sociální práce a chceme v tomto nastoleném trendu 

pokračovat a tímto poděkovat, jak klientům tak i rodinným příslušníkům, kteří pravidelně 

Domov navštěvují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lamperticích dne 3. 2. 2016 

Zpracoval: Ing. Viktor Selinger 

  ředitel Domova důchodců Lampertice, z podkladů dalších zaměstnanců  

 


