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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

 

DOMOV PRO SENIORY A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ŽATCI 

 

Sídlo:       Šafaříkova 852, 438 01 Žatec 

Statutární zástupce:    Mgr. Petr Antoni, ředitel 

Zřizovatel:      Město Žatec 

Datum vzniku organizace:    

IČO:       00830411 

Kontakt a vzdálený přístup:   tel.: 415 710 295 

       datová schránka: umdhn3i 

       www.dpszatec.cz 

       https://www.facebook.com/dszatec 

Vymezení hlavního účelu:    

Příspěvková organizace poskytuje tři druhy sociálních služeb – domov pro 
seniory, domov se zvláštním režimem a pečovatelskou službu. První dvě zmíněné 
jsou pobytové služby poskytované v Šafaříkově ulici 852 v Žatci. Pečovatelská 
služba je poskytována terénní formou v bytech klientů a to jak v Domech s 
pečovatelskou službou (U Hřiště 2512 a 2513, Písečná 2820), tak po celém Žatci a 
služba je nabízena i v místních částech a v okolí do 12 km.  
Organizace dle zřizovací listiny poskytuje podmínky pro fungování Klubu pro 
seniory v Domě s pečovatelskou službou „U Hřiště“.   
 

Okruhy doplňkové činnosti:  

Organizaci ze zřizovatelem povolena doplňková činnost: Podnájmy prostorů 
(bytových i nebytových).     
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Organizační struktura: 

 

Pracovní pozice 
Domov pro 

seniory 
Domov se zvl. 

režimem 
Pečovatelská 

služba 

ředitel organizace 0,34 0,33 0,33 

Ekonomicko - provozní úsek   8 

vedoucí 0,5 0,3 0,2 
1x účetní 0,5 0,3 0,2 
1x administrativní a spisový pracovník 0,5 0,3 0,2 
1x nákupčí - zásobovač 0,5 0,4 0,1 
2x řidič - údržbář 0,5 0,4 0,1 
2x šička - vrátná 0,5 0,5 - 

Stravovací úsek   9 

vedoucí kuchař 0,6 0,4 - 
4x kuchař/ka 0,6 0,4 - 
2x pomocný/á kuchař/ka 0,6 0,4 - 
2x úklid - mytí nádobí 0,6 0,4 - 

Zdravotní úsek   9,5 

vedoucí 0,5 0,5 - 
7x všeobecná zdravotní sestra 0,5 0,5 - 
0,5x všeobecná zdravotní sestra 0,25 0,25 - 
1x fyzioterapeut 0,5 0,5 - 

Úsek sociální péče   48 

vedoucí 0,5 0,5 - 
sociální pracovník - správa depozit 0,5 0,5 - 
17x PvSS - přímá obslužná péče - 1 - 
20 x  PvSS - přímá obslužná péče 1 - - 
3x uklizečka - 1 - 
4x uklizečka 1 - - 
1x pradlena - 1 - 
1x pradlena 1 - - 

Úsek sociální práce   3 

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

Pracoviště výchovně nepedagogických činností  3 

2x PvSS - pracovník vých.-nepedagog. činností 1 - - 
1x PvSS - pracovník vých.-nepedagog. činností - 1 - 
0,5x PvSS – pracovník vých-nenedagog. činností - 0,5 - 
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Pečovatelská služba   17 

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

Celkem zaměstnanců 97,5 
Dotovaná místa (VPP, SÚPM, apod.) maximálně 8 na celou organizaci  

Celkem zaměstnanců 105,5  
 
 
Počet brigádníků či osob z dotace ÚP:  
Zaměstnanci z dotace ÚP – Veřejně prospěšné práce  - 10 
„brigádníci“ : DPP 8, DPČ 1 
 
OOP (výkon trestu obecně prospěšných prací uložený Okresním soudem Louny ve 
spolupráci s Probační a mediační službou)  2 ženy (celkem u nás  bylo odpracováno 200 
hodin) 
Veřejná služba VS (nezaměstnaní pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, kteří pracují 
30 hodin měsíčně zdarma, máme zřízené 4 funkční místa měsíčně): odpracováno 570 
hodin. 
 
V obou těchto případech  si vybíráme prověřené lidi.
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 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Náklady 54.410.784,71 

Výnosy 54.410.784,71 

Výsledek hospodaření 0 

  

Přehled pohledávek a závazků 

Pohledávky 0 

Závazky 0 

  

Přehled mzdových nákladů 

Mzdové náklady 29.220.244 

Osobní náklady 288.015 

Zákonné sociální pojištění 9.948.984 

Jiné sociální pojištění 122.902 

Zákonné sociální náklady 754.504,27 

  

Přehled získaných externích fin. zdrojů 

Dotace od Ústeckého kraje na soc. služby 14.371.200 

Dotace z Úřadu práce na VPP 796.074 

Věcné dary 8.239,2 

Neúčelové peněžní dary (do rezervního fondu) 122.745,69 

Úhrady od zdravotních pojišťoven 1.641.148,46 

Úhrady od klientů služeb 30.906.321,5 

    

  

Čerpání účelových dotací poskytnutých zřizovatelem  

Příspěvek zřizovatele 6195.000 

Dotace na projekt "Funny Club pokračuje" 20.000 

    

Dotace na projekt "8. reprezentační ples" 20.000,00 

Dotace na projekt "Poznáváme krásy vlasti" 16.000 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

Stav a čerpání fondů 

1. Fond dlouhodobého majetku   

Stav k 1. 1. 5.321.565,65 

Tvorba 838.271 

Čerpání 746.250 

Stav k 31. 12. 5.413.586,65 

    

2. Fond odměn   

Stav k 1. 1.  793.280 

Tvorba 40.517 

Čerpání 0 

Stav k 31. 12. 833.797 

    

3. Fond FKSP   

Stav k 1. 1.  276.023,56 

Tvorba 584.404,88 

Čerpání 319.650 

Stav k 31. 12. 540.778,44 

    

4. Rezervní fond ze zlepšeného VH   

Stav k 1. 1. 482.458,09 

Tvorba 10.130,08 

Čerpání 0 

Stav k 31. 12. 492.588,17 
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 ROZBOR HOSPODAŘENÍ 

 

 

5. Rezervní fond z ostatních titulů   

Stav k 1. 1.  224.068,7 

Tvorba 122.745,69 

Čerpání 9.917 

Stav k 31. 12. 336.897,39 

    

  

Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Náklady 16.331,58 

Výnosy 24.300 

Zisk/Ztráta 7.968,42 
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ZÍSKÁVÁNÍ DALŠÍCH FINANČNÍCH 
ZDROJŮ 

 

Dotace poskytované ústředními vládními institucemi 

 ---------------------------------------  -------------- 

  

  

Zapojení do projektů, soutěží, získávání bonusů 

Bonusy  40.845,54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

9 

VÝSLEDKY KONTROL 

Vnitřní kontroly v rámci organizace 

Ředitelská vizita, kontroly v rámci agend a práce 
úseků, kontroly docházky, kontroly hospodárného 
nakládání se svěřenými prostředky 

průběžně, celoročně, 
závady řešeny bezodkladně 

Kontroly zřizovatelem 

Město Žatec, Městský úřad, kontrolní oddělení 

Nebyla realizována; s paní 
auditorkou jsme ovšem 
během roku telefonicky 
konzultovali potřebné  

  

Kontroly dalšími oprávněnými stranami 

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště 
Louny, stravovací provoz, potenciálně závadné 
maso z Brazílie 

30.3.2017 – zjištěné 
skladované brazilské maso 
bezodkladně vyměněno 
zdarma dodavatelem 

kontrolní audit, LN - AUDIT, kontrola čerpání 
dotace "Podpora poskytování sociálních služeb" za 
rok 2016 - tzv. "Krajská dotace" 

20.6.2017 - bez závad 

Finanční úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště 
Žatec 

25.7.2017 bez závad 

Státní veterinární správa, Krajská veterinární 
správa pro Ústecký kraj – potraviny živočišného 
původu 

31.7.2017 nebyly zjištěny 
nedostatky 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální 
pobočka Ústí nad Labem, platba pojištění za 
zdravotní pojištění 

2.10.2017 
Nebyly zjištěny nedostatky 

Okresní správa sociálního zabezpečení Louny, 
Plnění povinností při odvodech nemocenského a 
důchodového pojištění a odvod na státní politiku 
zaměstnanosti 

1.11.2017 
Bez závad a nedostatků 

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště 
Louny, proočkovanost proti chřipce,  hepatitidě B a 
pneumokokovým nákazám u zaměstnanců 

9.11.2017 
V pořádku 

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště 
Louny, hodnocení pestrosti jídelníčku za září 2017 

Protokol ze dne 21.12.2017 
– vynikající hodnocení 
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DALŠÍ SDĚLENÍ 
Organizace v druhé polovině zrealizovala investiční akci (financovalo Město Žatec a MPSV 
ČR). Oprava fasády – zateplení a výměny oken v uličním průčelí. Nová fasáda, která opět 
respektuje původní uspořádání budov v ulicích Šafaříkova a Lva Tolstého významně 
přispěla ke kladném vyznění vzhledu Domova pro seniory a současně patří ke krásně 
opraveným částem města. 

Organizace v roce 2017 sama požádala o snížení příspěvku zřizovatele, který byl po 
odsouhlasení v RM a ZM vrácen ve výši 5,000,000 Kč na účet města. 

Organizace v roce 2017 obhájila prestižní certifikát Vážka udělovaný Českou 
Alzheimerovskou společností zařízením pečujícím o osoby trpící touto chorobou. 

 


