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1. Činnost organizace
Příspěvková organizace poskytuje občanům umístěným v Domově komplexní péči, zejména
bydlení, zaopatření (stravování, úklid a další služby), zdravotní péči, rehabilitaci, kulturní a
rekreační péči a v případě potřeby osobní vybavení, včetně náročné ošetřovatelské péče na
ošetřovatelském oddělení.
Hlavním účelem je poskytování ústavní sociální péče především starým občanům, jejichž
životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeni a kteří ústavní sociální péči potřebují vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu, věku nebo z jiných vážných důvodů.
V průběhu roku 2005 došlo v zařízení k výměně statutárního zástupce. Do funkce ředitele byl
k 17.10.2005 jmenován Ing. Karel Vostrý.

1.1.

Základní údaje

Název: Domov klidného stáří v Žinkovech
Sídlo: Žinkovy 89, 335 01 Nepomuk
IČ:

491 80 312

Tel.:

371 593 121 (ústředna)

Fax:

371 593 113

Email: dkszinkovy@quick.cz

Ing. Karel Vostrý – ředitel

dkszinkovy@tiscali.cz

Milada Milotová – hlavní účetní

dkszinkovy@seznam.cz

Libuše Niemkiewiczová – mzdová účetní

dkszinkovy@centrum.cz

Lenka Špetová – referentka pro zúčtování s obyvateli,
Stanislava Vopalecká – sociální pracovnice

1.2.

Obyvatelé, bydlení, stravování

•

kapacita ústavu: 107 lůžek,

•

počet obyvatel k 31. 12. 2005: 105, roční obložnost 98%

•

1/3 obyvatel tvoří muži, 2/3 ženy

•

průměrný počet obyvatel v r. 2005 : 105 obyvatel,
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v roce 2005:

přijato 38
propuštěno: 5 ( na vlastní žádost ukončili pobyt v DKS)
zemřelo: 34

•

věková skladba obyvatel:
ve věku 27 až 65 let: 30 obyvatel (nejmladší obyvatelce bylo 37 let)
ve věku 66 až 85 let: 56 obyvatel
ve věku nad 85 let: 19 obyvatel (nejstarší obyvatelce bylo 100 let),

•

1.3.

průměrný věk obyvatel v roce 2005: 73,7 roků,

Bydlení

Obyvatelé Domova jsou ubytování pouze ve vícelůžkových pokojích ( 11 dvoulůžkových, 13
třílůžkových, 1 čtyřlůžkový, 3 pětilůžkové, 2 šestilůžkové, 1 sedmilůžkový , 1 osmilůžkový),
které jsou v budovách A a C.
Budova A - je z roku 1900, má 52 lůžek (2 pokoje třílůžkové a vícelůžkové), tyto
uvedené pokoje jsou bez sociálního zařízení, pouze na chodbě je jedna společná
koupelna a toalety.
Budova C

-

je z roku 1985, má 55 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích

(tj.11samostatných buněk se sociálním zařízením) ve dvou podlažích. Každé podlaží
má kuchyňku. Dále je v této budově společná koupelna a odpočinková společenská
místnost.
Nezbytnou součástí vybavenosti je budova B (z roku 1975), ve které jsou 2 klubovny,
kuřárna, sociální zařízení , jídelna. V přízemí se nachází kuchyně, sklady a sociální
zařízení.
V současné době probíhá nástavba této budovy, ve které vzniknou dvoulůžkové a
jednolůžkové pokoje, sesterna, společenská místnost, úklidová místnost a sklady
prádla. Počet nově vzniklých lůžek je 21, kapacita zařízení však nebude navýšena. Po
zkolaudování nástavby dojde k rozvolnění vícelůžkových pokojů v budově A.
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Stravování

Stravování obyvatel a zaměstnanců je zajišťováno ve vlastní kuchyni. V roce 2005 bylo
připraveno celkem 35 084 celodenních dávek stravy. Zaměstnanci DKS odebrali 7764 obědů.
Připravovaná strava je rozdělena do tří dietních skupin takto:
D3 – dieta normální
D4 – dieta šetřící (omezení tuků, nadýmavých potravin, smažených jídel,...)
D9 – dieta diabetická (omezení cukrů, tuků, bílé mouky atd.)
Hodnota stravovací jednotky v roce 2005 činila 62,- Kč a byla rozdělena takto:
Strava normální

Dieta D4

Dieta D9

Snídaně

9,30 Kč

9,30 Kč

7,30 Kč

Svačina

6,20 Kč

6,20 Kč

6,20 Kč

Oběd

21,70 Kč

21,70 Kč

21,10 Kč

Svačina

6,20 Kč

6,20 Kč

3,20 Kč

Večeře

18,60 Kč

18,60 Kč

18,- Kč
6,20 Kč

Večeře II.
CELKEM

62,- Kč

62,- Kč

62,- Kč

Domov klidného stáří v roce 2005 zajišťoval přípravu obědů pro Pečovatelskou službu
Nepomuk. Byl sestavován samostatný jídelníček. Celkový počet uvařených obědů 17500,
z toho pro klienty Pečovatelské služby 16720 a pro zaměstnance 780. Hodnota potravin činila
23,- Kč a ostatní náklady 13,- Kč. K 31.12.2005 byla smluvní spolupráce s Pečovatelskou
službou ukončena.
Jídelníček pro obyvatele je sestavován tak, aby se skladba jídel neopakovala dříve než za tři
týdny. Jednou týdně se schází stravovací komise, ve které je též zástupce obyvatel, který
vznáší připomínky a návrhy při schvalování jídelníčku. Důraz je kladen na podávání dostatku
ovoce a zeleniny (dle sezónních cyklů). Dodržován je pitný režim, klientům je po celý den
k dispozici čaj. Stravování se provádí restauračním způsobem, klienti jsou obslouženi u stolů.
Obyvatelé hůře mobilní či imobilní jsou obslouženi na pokojích. Ke konci roku byl zakoupen
tabletový systém pro uchování teploty jídel podávaných na pokojích.
Kuchyně je dostatečně vybavena (sporáky, smažící i pečící pánve, trouby, fritézy, varné
kotle). Zařízení je průběžně obnovováno dle potřeby.
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2. Zdravotnická péče a rehabilitace
2.1.

Zdravotnická péče

Péči o obyvatele zajišťuje ambulantní lékařka polikliniky Nepomuk, dochází do zařízení
pravidelně a zajišťuje péči v plném rozsahu. Péče o klienty s psychickými poruchami je
zajištěna prostřednictvím pravidelných docházek soukromého psychiatra. V domově jsou
ošetřeni všichni obyvatelé, mimo zařízení ti, jejichž léčba vyžaduje odborné ošetření
(ortopedie, chirurgie, gynekologie, neurologie, onkologie, urologie, ORL, oční, kardiologie,
zubař,...) Za rok 2005 bylo v těchto zařízeních ošetřeno 77 obyvatel, hospitalizováno 61.
Počet diabetiků k 31.12.2005 byl 28, z toho pravidelně užívajících inzulín 11. Na invalidní
vozík odkázáno 6 obyvatel.
Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy:
•

Demence

28

•

Psychóza

41

•

Interní onemocnění

87

•

Parkinsonova choroba

6

•

Amputace dolní končetiny

1

•

Amputace části chodidla

1

2.2.

Rehabilitační péče

Je prováděno pravidelné skupinové kondiční a dechové cvičení. Individuální cvičení je
prováděno na pokojích dle zdravotního stavu obyvatel. V místnosti „rehabilitace“ je
prováděno aktivní, pasivní či dechové cvičení a nácvik chůze. V letních měsících jsou konány
pravidelné procházky po okolí. Z fyzikální terapie je prováděna teploléčba (solux), dále
masáže pomocí ručních masážních přístrojů, „ježků“ či míčků. K léčbě některých onemocnění
je využívána biolampa. Též se používá Biostimul (léčba světlem) – např. při
dermatologických obtížích, postižení pohybového aparátu, bolestivých stavech či
problematické pokožce.
Další formou péče je muzikoterapie a zpěv pro zlepšení ventilace plic. K posílení fyzické
kondice je využíván rotoped a gumové míče.
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Ergoterapie
Někteří z obyvatel jsou zapojeni do běžných denních činností (utírání stolů, zalévání květin a
péče o ně, hrabání listí, drobný úklid, práce na zahradě apod.). Jiní klienti vypomáhají přímo
při chodu zařízení – výpomoc v prádelně při žehlení, drobné pochůzky, mytí nádobí a úklid.

3. Sociální péče a aktivity zařízení
Obyvatelé se schází průběžně po celý rok na malé klubovně, kde za pomoci sociální
pracovnice zhotovují různé ozdoby z papíru, modelíny či těst, kterými poté zdobí pokoje a
chodby Domova. Zhotovují různé obrázky z vlny, ořechů či suchých rostlin. Dle ročního
období vyrábějí rozličné předměty (např. malovaná vajíčka na Velikonoce, papírové ozdoby
na Vánoce atd). Podle přání obyvatelé pletou či vyšívají.
Pravidelné je i čtení povídek a knih a povídání o obsahu knihy. Za příznivého počasí sociální
pracovnice s obyvateli podniká pravidelné procházky po okolí. V jarních měsících dochází
k vysazování květin. Někteří obyvatelé se také celoročně věnují pletí a zalévání květin a péči
o zeleň v areálu DKS (hrabání listí či trávy, drobné práce v zahradě).
Méně mobilní obyvatelé si oblíbili společné předčítání z novin, různé hry pro trénování
paměti či společné zpívání.
Kulturní a společenské akce organizované DKS Žinkovy v roce 2005
ÚNOR 2005

-vystoupení ochotnického souboru z Lužan

BŘEZEN 2005

-Josefovská zábava - DUO OÁZA
-hudebně zábavný pořad z Brna, p. Pergr (písně, kouzla,...)

DUBEN 2005

-p. Kondor, hudba pro všechny generace (písně, anekdoty)

KVĚTEN 2005

-vystoupení dětí z mateřské školy ke dni matek

ČERVENEC 2005

-Anenská zábava - DUO OÁZA
-„Písničky naší babičky“ - umělecká agentura VIOLA Olomouc

LISTOPAD 2005

-vystoupení folklórního souboru „JISKRA 1958“
-návštěva šantánového divadla CK Pluto v Plzni

PROSINEC 2005

-vystoupení dětí z mateřské školy – pohádky, básničky
-vystoupení dětí z Lidové školy umění Žinkovy – vánoční program

Výlety obyvatel
KVĚTEN 2005

-Zámek Kynžvart

ZÁŘÍ 2005

-Zámek Dobříš
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4. Rozbor ekonomických činností
Vypracovala: Milada Milotová – hlavní účetní

4.1.

Výnosy, neinvestiční náklady, hospodářský výsledek

Výnosy
Plnění výnosů dle jednotlivých položek
rozpočet

skutečnost

% plnění

příspěvek na provoz

9 587 000

9 587 000,--

100,00

za pobyt obyv.

7 780 000

7 291 154,--

93,70

197 000

195 030,50

99,00

úroky z účtů

5 000

584,49

11,70

úroky z termín. vkladů

--

obědy od zaměstn.

změna st. zvířat, aktivace

25 000

zúčtování fondů

24 196,80

--

ost. příjmy
Výnosy celkem

83 923,48
100 000,--

20 000
17 614 000

30 661,40
17 312 550,67

-96,70
-153,30
98,30

Neinvestiční náklady
rozpočet

upr. rozp.

skutečnost

spotř. mater.

4 380 000

4 198 000

3 611 092,13

86,00

energie

1 350 000

1 350 000

1 311 351,--

97,10

opravy

610 000

610 000

633 250,80

103,80

cestovné

2 000

2 000

510,--

25,50

nákl. na reprez.

1 000

1 000

528,50

52,90

370 000

370 000

319 720,61

86,40

7 095 000

7 245 000

7 343 567,--

101,40

25 000

25 000

17 160,--

25,00

2 507 000

2 536 000

2 570 063,--

101,30

142 000

145 000

149 912,54

103,40

ost. služby
mzd. náklady
ost. os. náklady
zák.SP a ZP
zák. sociál. nákl.
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220 000

220 000

162 904,--

74,00

silniční daň

5 000

5 000

4 800,--

96,00

odpis pohledávky

--

--

1 817,--

--

jiné ost. nákl.

100 000

100 000

59 063,69

59,10

odpisy HIM

807 000

807 000

784 079,--

97,20

Náklady celkem

17 614 000 17 614 000 16 969 819,27

96,30

Rekapitulace výnosů a nákladů
výnosy

17 312 550,67

náklady

16 969 819,27

Hospodářský výsledek

342 731,40

Náklady
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - s nákupem tohoto majetku se počítalo na zařízení
nástavby budovy B. Jelikož nástavba nebyla v roce 2005 uvedena do provozu, provedla se jen
výměna postelí v budově A. Z toho důvodu nebyla částka na nákup DrHM vyčerpána.
Potraviny - z důvodu pobytu obyvatel mimo ústav tj. pobyt v nemocnici nebo návštěva
rodiny dochází k menší spotřebě potravin
Mzdové prostředky - byly čerpány v souladu s rozpočtem. Byl použit fond odměn ve výši
100 000,-- Kč.
Náklad na lůžko za měsíc činí 13 216,-- Kč
Výnosy
Úhrada za pobyt obyvatel – z důvodu léčby obyvatel mimo ústav nebo návštěvy rodiny
nejsou tyto příjmy splněny.
Z termínovaných vkladů jsme získali úroky ve výši 83 923,48 Kč.
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Investiční náklady

V roce 2005 byl nakoupen do kuchyně elektrický kotel v hodnotě 87 822,-- Kč.
Dále byla zahájena stavba „Nástavba a přístavba budovy B“. Na tuto investiční akci jsme
obdrželi investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 7 000 000,-- Kč. Z této dotace bylo v roce
2005

proinvestováno 5 041 478,-- Kč, finanční prostředky ve výši 1 958 522,--

použity

v roce

2006.

Tato

investiční

budou

dotace podléhá finančnímu vypořádání

se

zřizovatelem k 30. 9. 2006. Zbývající částku tj. 648 180,-- Kč bylo hrazeno z vlastních
prostředků. Celkem bylo v roce 2005 proinvestováno na tuto akci 5 689 658,-- Kč.

4.3.

Fondy

Stavy fondů k 31. 12. 2005:
901 - Fond dlouhodobého majetku

15 724 238,02

902 - Fond oběžných aktiv

784 529,01

911 - Fond odměn

601 287,16

912 - Fond kulturních a sociálních potřeb

48 341,35

914 - Rezervní fond

2 001 387,66

916 - Fond reprodukce majetku

8 154 261,12

918 - Ostatní finanční fondy (fond obyvatel)

4.4.

210 641,48

Jiná činnost

- provozování vodovodů a kanalizací - ČOV
- hostinská činnost- vaření obědů pro Pečovatelskou službu
- nájemné
výnosy

rozpočet tis.

skut.

nájemné

7

6 972,--

610

630 000,--

40

47 012,--

657

683 984.--

hostin. činnost
provoz. vodovodů a kanaliz.
celkem
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náklady

rozpočet tis.

- spotř. materiálu

skut.

398

403 193,45

- energie

40

39 380,--

- opravy

9

13 940,--

- ost. služby

3

4 939,--

150

152 060,--

54

53 414,--

- odpisy

3

3 017,--

celkem

657

- mzdové nákl.
- zák. soc. pojištění

669 943,45

Hospodářský výsledek

4.5.

14 040,55

Mzdy a pracovníci

mzdy celkem

7 512 787 Kč

z toho ostatní osobní náklady

17 160 Kč

z toho mzdy na jinou činnosti

152 060 Kč

(provozování vodovodů a kanalizací, ČOV; hostinská činnost – vaření obědů pro
sociální službu),
Počet pracovníků:

evidenčních

42

přepočtených

41,9

v přímé péči o obyvatele

15

Průměrná mzda na 1 přepočteného pracovníka

14 871 Kč

Náklad na lůžko/měsíc

13 216 Kč

Průměrný příjem od 1 obyvatele na lůžko/měsíc

5 678 Kč

Vzdělávání pracovníků: každý rok se koná školení řidičů, svářeči a topiči jsou vysíláni na
předepsané přezkušování. Sociální pracovnice se pravidelně zúčastňuje kurzů pro pracovníky
sociální péče. Zdravotnický personál byl školen na používání pomůcek pro inkontinenci a
bazální stimulaci. Mimo DKS se zúčastnili přednášky o hojení dekubitů, bércových vředech,
urologii a o úhradách VZP za inkontinenční pomůcky.
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Přílohy

Nástavba budovy „B“ – říjen 2005

Nástavba budovy „B“ – únor 2006
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¨
Vystoupení hudebního souboru Jiskra 1958 – listopad 2005

Mikuláš s andělem v DKS Žinkovy – 2005
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Oslava 100. narozenin paní Anny Panuškové – popřát přijel i radní pro oblasti
zdravotnictví a sociální věci pan Mgr. Ing. Pavel Karpíšek – prosinec 2005

Čert, mikuláš a anděl z DKS v sousední mateřské školce - 2005
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Obyvatelé DKS na vystoupení divadla CK Pluto v Plzni – listopad 2006

Obyvatelé na výletě v Mariánských Lázních a Kynžvartu – květen 2005
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