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Základní údaje o organizaci 

Název organizace: 

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, příspěvková organizace 

Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí 

Statutární zástupce: 

Mgr. Tereza Jindrová 

Poskytovatel sociální služby: 

Registrace Krajským úřadem Jihočeského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném 

znění 

Identifikátor služby: 1312458 

Kontaktní údaje 

Tel. 728 925 045, 723 470 640 

Web: www.dpsplananl.cz 

Datová schránka: 94vkj7b 

e-mail: dps@plananl.cz 

Právní forma 

Příspěvková organizace zřizovaná městem Planá nad Lužnicí 

IČ: 47267402 

Bankovní spojení 

701505319/0800 

Kapacita 

38 bytů v domě s pečovatelskou službou Zákostelní 661 

13 bytů v domě s pečovatelskou službou Za Rybníkem 804 

Počet zaměstnanců: 6 

Organizace 

funguje na území 

Plané nad 

Lužnicí od roku 

1991.  
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Činnosti organizace 
Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí. Hlavním 

předmětem činnosti organizace je: 

• poskytování pečovatelské služby na území města Planá nad Lužnicí  

 

• hospodaření s bytovým fondem čítajícím 51 městských bytů. 

 

 

 

Zřizovatelem organizace je město Planá nad Lužnicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost organizace je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace je 

členem Asociace 

poskytovatelů 

sociálních služeb 

ČR 
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Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba ve vymezených časech 

v domácnostech uživatelů na území obce Planá nad Lužnicí a v domech s pečovatelskou 

službou na adresách:.  

Dům s pečovatelskou službou, Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí 

Dům s pečovatelskou službou, Za Rybníkem 804, 391 11 Planá nad Lužnicí 

Dům s pečovatelskou službou, Strkovská 971, 391 11 Planá nad Lužnicí. 

 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat seniorům a osobám se sníženou 

soběstačností pomoc, podporu a péči tak, aby jim bylo umožněno vést co nejdéle 

důstojný život ve vlastních domácnostech. 

Cílovou skupinou služby jsou osoby starší 18ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi v případě 

narození trojčat do 4 let věku dětí. 

Služba je poskytována: 

- v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. 

- v sobotu, neděli a státní svátek od 8:00 do 12.00 hod. 

(Pozn. Od 1.1.2020 bude služba poskytována také o víkendech a svátcích v čase od 8:00 do 

12:00 hod.) 

Pečovatelská služba uživatelům zajišťuje: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

 pomoc při zajištění chodu domácnosti  

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

Tyto činnosti jsou poskytovány v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. 

Uživatelé mají možnost využívat i další fakultativní (doplňkové) činnosti, dle aktuální nabídky 

služby. Součástí nabízených služeb je základní sociální poradenství. 

Veškeré úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy o 

poskytování sociální služby a dle aktuálního sazebníku.  

Služba je zabezpečována odborně vzdělaným personálem. 

Služba usiluje o naplňování těchto cílů: 

• Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob 

života. 

 

 

Převažující 

cílovou skupinou 

služby jsou 

senioři. 
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• Motivovat a podporovat uživatele k aktivitě a sociálnímu začleňování. 

• Poskytovat službu na základě znalosti potřeb a přání uživatele. 

• Poskytovat službu v souladu se standardy kvality. 

Smlouva o poskytování služby nebude uzavřena v případě, že: 

- zájemce nespadá do skupiny osob, pro které jsme určeni 

- nemáme dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby 

- zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme 

- zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování služby 

z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Skladba uživatelů 

V roce 2019 jsme poskytli službu 94 seniorům, tj. o 15 více než v předchozím roce. Vliv na 

tento nárůst má především uvedení do provozu nového domu s pečovatelskou službou v ul. 

Strkovská. Nejvíce seniorů, kterým jsme poskytli péči, se nachází ve věkové hranici 86 a více 

let. Nejmladšímu uživateli bylo 59 let, nejstaršímu 97. Průměrný věk uživatelů byl 80 let. 

Oproti předchozímu roku vzrostl průměrný věk o jeden rok. Hodnotíme-li skladbu uživatelů 

dle pohlaví, převažují mezi našimi uživateli výrazně ženy. Většina uživatelů, kterým 

poskytujeme péči, žije osaměle. Mezi našimi uživateli byly v roce 2019 pouze 4 manželské 

páry, z nichž jsme alespoň jednomu z nich poskytovali pečovatelskou službu. 

Skladba uživatelů podle věku: 

Věk od (let) Věk do (let) Počet uživatelů 

0 59 1 

60 65 3 

66 70 6 

71 75 18 

76 80 19 

81 85 21 

86 100 26 

Celkem: 94 

 

Vývoj počtu uživatelů služby: 

 Počet 
uživatelů za 

sledovaný rok 

2011 67 

2012 66 

2013 69 

2014 67 

2015 77 

2016 83 

2017 76 

2018 79 

2019 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečovatelskou 

službu v roce 

2019 využilo více 

než 90 seniorů 

z Plané n.L. 



Str. 05 
 

Výroční zpráva 2019 
   

 

Ukončené smlouvy o poskytování pečovatelské služby: 

Rok / Důvod Úmrtí Ze strany 
poskytovatele 

Odchod do 
domova pro 

seniory 

Ze strany 
uživatele 

2011 11 4 0 1 

2012 6 3 2 0 

2013 6 2 1 0 

2014 6 3 2 0 

2015 10 4 1 0 

2016 8 3 2 0 

2017 5 1 1 1 

2018 7 2 0 0 

2019 8 5 5 0 

 

Výnosy pečovatelské služby 

Výnosy  za poskytnutou péči dělíme na výnosy plynoucí ze základních (daných zákonem) a 

fakultativních (doplňkových, se základními činnostmi souvisejících) úkonů.  
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Výnosy za poskytnuté služby od roku 2013: 

Rok Celkem 

2013 237 881 Kč 

2014 256 924 Kč 

2015 365 054 Kč 

2016 362 966 Kč 

2017 361 065 Kč 

2018 375 509 Kč 

2019 473 681 Kč 

 

V roce 2019 jsme za činnost pečovatelské služby získali celkem 473 681 Kč, tj. téměř o 

100tis. Kč více než v předchozím roce. Tento nárůst je dán jak nárůstem objemu péče, tak i 

navýšením cen za jednotlivé úkony. Tabulka  zobrazuje nárůst výnosů za poskytnutou péči 

od roku 2013. Podobný nárůst celkově utržené částky je patrný rovněž v roce 2015, kdy také 

došlo ke změně sazebníku. Průměrný výnos z jednoho uživatele za jeden měsíc je 595 Kč. 

Příjmy podle úkonů 

Mezi nejvíce poskytované úkony patří běžný úklid a údržba domácnosti, praní a žehlení 

prádla, dohled nad uživatelem (fakultativní úkon), dovoz nebo donáška jídla nebo běžné 

nákupy a pochůzky. Následující tabulka zobrazuje výnosy za jednotlivé činnosti.  

Úkon Příjem Úkon Příjem 
Běžný úklid a údržba 
domácnosti 

168 809,19 Kč Dovoz nebo donáška jídla 66 929,00 Kč 

Praní a žehlení osobního 
a ložního prádla 

53 747,50 Kč Běžné nákupy a pochůzky 48 024,83 Kč 

Dohled nad uživatelem 41 756,51 Kč Volnočasové aktivity 13 800,00 Kč 

Vydání oběda 12 225,00 Kč Doprava uživatele 
automobilem 

11 510,00 Kč 

Pomoc při úkonech 
osobní hygieny 

11 083,24 Kč Doprovázení dětí nebo 
dospělých 

10 848,37 Kč 

 

Pečovatelská služba zdarma 

Pečovatelskou službu zdarma jsme povinni ze zákona poskytnout účastníkům odboje podle 

zákona č. 255/1946 Sb, dále osobám podle zákona 87/1991 a zákona 119/1990 Sb. 

a pozůstalým manželům (manželkám) po osobách starším 70 let, dále rodinám, ve kterých 

se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí. V roce 2019 jsme takovou 

péči poskytli jedné uživatelce za celkovou částku:  14 678 Kč. 

Volnočasové aktivity 

V rámci poskytování fakultativních činností organizace pokračovala v nabízení 

volnočasových aktivit. Ty se pořádají zpravidla každé úterý od 13hod a tematicky jsou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst výnosů za 

poskytování 

pečovatelské 

služby v roce 

2019 je způsoben 

nárůstem počtu 

uživatelů a 

změnou 

sazebníku. 
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zaměřené na trénování paměti, besedy se zajímavými lidmi, vaření, literaturu, společenské 

hry. Podnikli jsme také první společný autobusový výlet do města Bechyně. 
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Hospodaření s bytovým fondem 
Bytový fond organizace čítá dohromady 51 bytů ve dvou budovách. První budova se nachází 

na adrese Zákostelní č.p. 661, druhá Za Rybníkem č.p. 804. 

Žadatelem o byt v domě s pečovatelskou službou může být  jen osoba, která pobírá starobní 

důchod nebo důchod pro invaliditu II. a III. stupně. Další podmínkou je trvalý pobyt žadatele 

v Plané nad Lužnicí nebo v okrese Tábor.  

Při hodnocení jednotlivých žádostí se zohledňuje sociální situace žadatele, potřeba 

pečovatelské služby, zdravotní stav, současné bytové podmínky, doporučení lékaře apod. 

Každá žádost je bodově ohodnocena a posouzena  individuálně. O přidělení bytu rozhoduje 

Rada Města Planá nad Lužnicí na základě doporučení vedoucí DPS. 

Naším hlavním cílem je přidělování bytů osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby 

při péči o vlastní osobu. 

Evidence žádostí o přidělení bytu 

Počet žadatelů k 1.1.2019 61 

Počet nově přijatých žádostí v roce 2019 39 

Počet uspokojených žádostí v roce 2019 9 + 19 (DPS Strkovská) 

Počet žadatelů k 31.12.2019 67 

 

DPS Zákostelní 661 

Historie: Budova se začala stavět v roce 1984. Stavba trvala 

7 let. Náklady na stavbu se vyšplhaly cca na 20mil. Kč. 

V prosinci roku 1991 se do budovy začali stěhovat první 

nájemníci. Ve svém počátku měla budova 36 bytů. O několik 

let později byly stavebními úpravami vytvořeny 2 byty navíc. 

V současné době budova disponuje 38 byty. Z toho je 9 bytů 

1+1, určených především pro manželské páry nebo jiné blízké 

příbuzné a 29 bytů 1+0 určených pro jednotlivce. Součástí každého bytu je kuchyňská linka, 

koupelna s WC, balkon. Byt 1+0 včetně balkonu má velikost 32,62 m2, byt 1+1 je o 

velikosti 54,41m2. Nájemné za byt se hradí společně se zálohami na energie: teplo a teplou 

vodu, vodu, úklid společných prostor, STA a osvětlení společných prostor. Každý byt má svůj 

elektroměr, zálohy na elektřinu si platí nájemce bytu sám přímo dodavateli. Od počátku roku 

2015 jsou v každém bytě, v souladu s platnou legislativou, instalovány měřiče tepla.  

Výměna nájemníků v 
DPS:

Do DPS Zákostelní se 
v roce 2019 
přistěhovalo  nových 
nájemníků. Do DPS 
Za Rybníkem .
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V přízemí DPS je prostorná společenská místnost, která slouží v současné době především 

k pořádání volnočasových aktivit. Téměř každé odpoledne se zde také senioři scházejí 

k popovídání nebo jiné zábavě. Ve středu se zde schází místní klub  důchodců. Společenská 

místnost je využívána i k dalším setkáváním nebo školením. 

V přízemí DPS se nachází také pracovna pečovatelek. Součástí pracovny je prádelna, kde se 

pere prádlo uživatelů pečovatelské služby. Je zde i mandl, který se používá především na 

ložní prádlo a jiné větší textilie.  V roce 2019 prošla prádelna celkovou rekonstrukcí. Byly 

vyměněny rozvody vody, odpadů, celá místnost byla nově obložena. 

V roce 2018 vznikla v druhém patře budovy spisovna k ukládání dokumentů. Jsou sem 

odkládány dokumenty a spisy z příruční registratury dle archivačního a skartačního řádu 

organizace. 

V rámci poslední etapy rekonstrukce koupelen, která byla v roce 2019 dokončená, došlo také 

k vybudování minitělocvičny v druhém patře budovy z původního střediska osobní hygieny, 

které nebylo již dlouhá léta využíváno. Díky sponzorskému daru se místnost vybavila 

sportovním náčiním a probíhá zde pravidelné cvičení pro seniory. 

V roce 2019 jsme také nechali vyměnit původní bakelitové kliky ke všem 38 bytům za nové, 

opatřené bezpečnostními zámky a systémem tzv. generálního klíče. Naší snahou bylo 

především zvýšit bezpečnost obyvatel a zamezit samovolnému množení klíčů k jednotlivým 

bytům. Kromě toho také tento systém v plné míře podpoří poskytnutí včasné pomoci seniorům 

při akutní nouzové, havarijní nebo mimořádné situaci v rámci projektu „Podpora samostatně 

žijících seniorů v Plané nad Lužnicí“, která je podpořena Nadací ČEZ. 

DPS Za Rybníkem 804 

Historie: Druhá budova DPS je z roku 2004. Najdeme v ní 13   

bezbariérových bytů ve 4 patrech s výtahem. Z 13 bytů je jich 9 

dvoupokojových, 4 jednopokojové. Kromě bytu v přízemí má každý 

balkon. Byt v přízemí má oproti tomu samostatný sklep, ostatní byty 

sklepní kóji. Byt v přízemí (včetně sklepu) má velikost 57,8m2 (velikost 

sklepu: 5,75 m2). Byt 1+0 včetně sklepní kóje má velikost 53,548 m2 

(velikost sklepní kóje: 1,754 m2). Byt 1+1 včetně sklepní kóje má velikost 

63,108 m2 (velikost sklepní kóje: 1,754 m2). V přízemí budovy se nachází pracovna (zázemí) 

pečovatelek. V přízemí také sídlí masér. Od počátku roku 2015 jsou v každém bytě, v souladu 

s platnou legislativou, instalovány měřiče tepla.  
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DPS Strkovská 971 

V září 2019 byl uveden do provozu nový dům 

s pečovatelskou službou v ul. Strkovská. Majitelem a 

provozovatelem domu je firma DTBW Senior, s.r.o., 

jejímž jednatelem je Ing. Libor Kulíř. Dům vznikl za 

přispění Ministerstva pro místní rozvoj a má kapacitu 27 

bytů ve dvou nadzemních podlažích. V domě je 5 bytů 

určených pro dvojice, 22 bytů pro jednotlivce. Od září 

2019 se do budovy začali stěhovat první nájemníci. Naše organizace oslovila všechny 

stávající žadatele o přidělení bytu v DPS v Plané nad Lužnicí a nabídla jim přidělení bytu. 

Žádosti jsou přijímány dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj.  

Stěhování nájemníků 

Počet ukončených a nových nájemních smluv v roce 2019 

2019 DPS Zákostelní DPS Za Rybníkem DPS Strkovská 

Počet ukončených 
nájemních smluv 

7 2 X 

Počet nových 
nájemních smluv 

7 2 19 

 

Důvody ukončení nájemních smluv v roce 2019 

 DPS Zákostelní DPS Za Rybníkem DPS Strkovská 

Úmrtí 3 1 X 

Stěhování do DS 4 1 X 

Ukončení na vlastní 
žádost 

0 0 X 

Ukončení ze strany 
organizace 

0 0 X 
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Hospodaření s majetkem 

Údržba majetku a provedené opravy  

• V roce 2019 proběhla poslední 4. etapa rekonstrukce koupelen v DPS Zákostelní 

financovaná přímo z rozpočtu města Planá nad Lužnicí. Při této rekonstrukci došlo 

k bezbariérové přestavbě 6ti koupelen v jednotlivých bytech. Byly vyměněny rozvody 

vody a odpadů. Všechny koupelny získaly nové obložení, umyvadla, klozetové mísy, 

sprchy, madla. 

• Byly rekonstruovány prostory nebytové –prádelna pečovatelek v přízemí budovy 

získala nové obložení, rozvody vody, opadů, byla upravena tak, aby co nejvíce 

odpovídala provozním potřebám.  

• Sklad v 1. patře byl původně nevyužívanou koupelnou zastavěnou odloženými věcmi. 

Dnes je z něj plnohodnotný sklad vybavený regály, jsou zde uloženy kompenzační 

pomůcky a další potřeby pro činnost organizace.  

• Bývalé středisko osobní hygieny se změnilo k nepoznání. Byla z něj vybudována 

MINITĚLOCVIČNA. Původní obložení stěn bylo odstraněno, podlaha se pokryla linem. 

Původní dveře se vybouraly, rozšířily a nahradily prosklenými, aby v místnosti, která 

nemá okna, bylo světlo. V místnosti se umístilo umyvadlo, aby mohla být využívaná i 

pro další činnosti. Díky daru, který organizace obdržela, se tělocvična vybavila 

mechanickými běžeckými pásy. Pravidelně zde probíhá každý čtvrtek cvičení, mimo 

tento čas mohou obyvatelé domu využívat tělocvičnu kdykoliv. 

• Rekonstrukce se dočkala také kuchyňka a sociální zařízení ve společenské místnosti. 

V kuchyňce byly rovněž vyměněny rozvody vody a odpadů. Původní bariérové WC bylo 

vybouráním dveřní zárubně předěláno na bezbariérové, bylo opatřeno madly. 

• V havarijním stavu bylo několik topných těles v jednotlivých bytech, v průběhu roku 

došlo k výměně 4 původních ve třech bytech za nové. 

• Vzhledem k opakovanému zatékání vody ze střechy budovy do bytu 34 ve třetím patře 

budovy, bylo nezbytné opravit střešní krytinu. 

• Proběhla výměna klik a kování u všech bytů v DPS Zákostelní. 

• Dále byly prováděny běžné opravy a údržby potřebné pro zajištění řádného fungování 

a provozu obou domů. 

 

Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku 

V roce 2019 jsme pořídili DDHM v celkové 67 665 Kč. Za tuto cenu jsme pořídili pečící troubu 

do společenské místnosti za účelem využití při volnočasových aktivitách, vybavili jsme 

společenskou místnost knihovnami, pořídili jsme kompenzační pomůcky – sprchovací vozík, 

toaletní křeslo, čtyřkolové chodítko, zakoupili jsme barevnou tiskárnu.  
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Hospodaření s fondy 

Název fondu Počáteční stav Konečný stav 

FKSP 22 512,29 Kč 25 768,29 Kč 

Investiční fond 382,10 Kč 382,10 Kč 

Rezervní fond 319 951,32 Kč 353 023,48 Kč 

Fond odměn 85.674Kč 93 942 Kč 

 

FKSP byl využit v roce 2019 na částečné financování stravenek pro zaměstnance. V jednom 

případě byl použit na dar k životnímu výročí zaměstnance.  

Autoprovoz 

Vozidlo je využíváno na cesty za uživateli služby na 

území obce Planá nad Lužnicí. Slouží  k rozvozu obědů, 

dopravě uživatelů pečovatelské služby k lékaři, na 

nákupy či za jiným vyřizováním osobních záležitostí. 

Vozidlo se využívá také na cesty na sociální šetření za 

účelem vedení jednání se zájemcem o pečovatelskou 

službu nebo za zájemci o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou službou.  

Typ vozidla Počet ujetých km 2018 Počet ujetých km 
2019 

Škoda Fabia  3654 km  

(pozn. v provozu od 
20.4.2018) 

7873 km 

Sponzoři a dary 

•  V roce 2019 jsme obdrželi věcný dar v podobě 6ti mechanických běžeckých pásů za 

účelem vybavení minitělocvičny a pořádání volnočasových aktivit pro seniory v celkové 

výši: 30 tis. Kč. 

• Finanční dar v hodnotě 2 000 Kč určený na volnočasové aktivity pro seniory. 

Kontrolní činnost 

Finanční komise města Planá nad Lužnicí provedla kontrolu hospodaření se svěřenými 

prostředky a neshledala ve svém závěru žádný nedostatek. 
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Náklady a výnosy  

 

Spotřeba materiálu 501 174 986,20  

Spotřeba energie 502 42 843,00  

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 121 031,00  

Opravy a udržování 511 191 541,01  

Cestovné 512 4 058,00  

Náklady na reprezentaci 513 10 014,00  

Ostatní služby 518 165 745,10  

Mzdové náklady 521 1 740 046,00  

Zákonné sociální pojištění 524 556 365,00  

Jiné sociální pojištění 525 6 896,00  

Zákonné sociální náklady 527 41 790,48  

Jiné sociální náklady 528 37 640,00  

Náklady z vyřazených pohledávek 557 491,10  

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 94 297,00  

Ostatní finanční náklady 569 7 553,00  

Náklady celkem  3 195 296,89 

Výnosy z prodeje služeb 602 462 401,00  

Ostatní výnosy z činnosti 649 219 704,00  

Úroky 662 125,28  

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2 616 000,00  

Výsledek hospodaření běžného účetního období  102 933,39  

Výnosy celkem:  3 298 230,28 
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Projekt „Podpora samostatně žijících 
seniorů v Plané nad Lužnicí“ 

Jako poskytovatelé sociální služby zaměřené na 

seniory jsme si vědomi, o jak ohroženou skupinu 

se jedná. Zajišťujeme pomoc, podporu a péči ve 

vymezeném čase od 7:00 do 15:30 hod. ve 

všední dny. Mimo tuto dobu jsou senioři odkázáni 

na sebe, nebo pomoc svých blízkých. Není 

neobvyklé, že v čase mimo naši „registrovanou 

dobu“ dochází k mimořádným a nouzovým 

situacím, kdy senior potřebuje pomoc druhé 

osoby. Nejčastěji k tomu dochází z důvodu pádu 

nebo akutního zhoršení zdravotního stavu. 

Uvědomujeme si tyto situace a chtěli bychom 

udělat maximum pro eliminaci jejích následků. 

Z tohoto důvodu jsme sepsali projekt, v rámci 

kterého by všechny byty v městských 

pečovatelských domech a popř. i další 

domácnosti v Plané byly vybaveny tísňovými jednotkami. Tyto jednotky mohou být v pevném 

(umístěné na zdi) nebo přenosném (v podobě náramku) provedení. V případě nutnosti je 

senior zmáčkne a vyšle tím nouzový signál pracovníkům služby a městským strážníkům, na 

které bude zařízení napojeno prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Osoba, která bude 

nejblíže, nouzový signál „odbaví“ a zajistí potřebnou pomoc buď osobně nebo 

zprostředkováním složek IZS. Celkové náklady projektu přesahují výši 300 tis. Kč. 

V roce 2019 NADACE ČEZ vypsala dotační titul pod názvem Podpora regionů / Ekonomický 

rozvoj – Sociální projekty. 

Zaslali jsme Nadaci náš projekt a ta se jej rozhodla podpořit částkou 270 105 Kč. 

Realizace projektu je naplánována na začátek roku 2020. 
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Seniorská obálka 
V Domě s pečovatelskou službou se často setkáváme se situacemi, kdy je některému ze 

seniorů potřeba přivolat zdravotnickou záchrannou službu a zprostředkovat zdravotníkům 

nezbytné informace. V takové stresové situaci se důležité údaje dávají dohromady s obtížemi 

a někdy ani není možné je včas dohledat. Rozhodli jsme se proto zapojit se do projektu 

nesoucím název „Seniorská obálka“ a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

jsme připravili tiskopisy. Tiskárna JAVA z Třeboně nám pak samotné obálky vyrobila. Obálky 

jsou určené nejen pro seniory využívající pečovatelskou službu, ale nabízíme je i dalším 

potřebným seniorům z Plané, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Do tiskopisu se 

vyplňují údaje o užívaných lécích, onemocněních, alergiích, kontakty na blízké osoby. 

Vyplněná obálka se umisťuje na vnitřní stranu vchodových dveří nebo dveře lednice. Tato 

obálka slouží ve chvíli, kdy senior potřebuje rychlou pomoc ze strany zdravotníku, ale také 

policistů nebo hasičů.  

V uplynulém roce naši senioři obálku již několikrát využili a zainteresovaní zdravotníci si ji 

velmi pochvalovali.  
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Organizační struktura 
 

 

 

 

 

Celkový počet úvazků: 5,1875 

Úvazky v přímé péči: 3,7 (0,2 sociální pracovník a 3,5 pracovníci v sociálních službách) 

Ostatní úvazky: 1,4875 

 

 

 Stav k 31.12.2019 

 

Vedoucí DPS / 
sociální pracovník

Pracovník v 
sociálních službách

Pracovník v 
sociálních službách

Pracovník v 
sociálních službách

Uklízečka

Zástupce vedoucí / 
pracovník v 

sociálncíh službách
Účetní
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Výroční zpráva o činnosti organizace v 
oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů za rok 2019  
Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ zákon č. 106 / 1999 Sb.“)  
 
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o 
odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2019 nebyla u organizace podána žádost o poskytnutí informací dle výše 
uvedeného zákona, žádaná žádost nebyla odmítnuta.  
 
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části 
- § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2019 nebylo u organizace podáno odvolání proti odmítnutí žádosti.  
 
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb.  
V roce 2019 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí organizace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  
 
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 
106/1999 Sb.  
V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.  
 
5. Počet stížností podaných podle § 16 a 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 2019 nebyla podána žádná stížnost tohoto druhu.  
 
6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k 
informacím – 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.  
Informace o organizaci lze získat na webové stránce www.dpsplananl.cz  
 
7. Přehled všech výdajů, které organizace vynaložila v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.  
Organizace neměla výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 
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Úspěchy 
Organizace v roce 2019 zaznamenala celou řadu úspěchů, z nichž je většina zmíněna výše 

v textu. Mezi nejvýznamnější patří: 

• Dokončení rekonstrukce koupelen ve všech bytech v DPS Zákostelní – nyní jsou 

všechny koupelny bezbariérové, opatřené madly, vyvýšenými toaletami a uzpůsobeny 

potřebám seniorů. 

• Rekonstrukce prádelny v budově Zákostelní 661. 

• Vybudování skladu v budově Zákostelní 661. 

• Vznik minitělocvičny. 

• Vybudování bezbariérového WC u společenské místnosti. 

• Vymalování společenské místnosti. 

• Zvelebení společných prostor DPS Zákostelní pořízením nových křesel a úpravou 

vestibulu. 

• Pořízení nových pracovních oděvů pro zaměstnance. 

• V rámci řezbářského sympózia pořádaného v Plané n.L. organizace obdržela 

dřevěnou sochu, která nyní zdobí vestibul DPS Zákostelní. 

• Město Planá nad Lužnicí dokončilo revitalizaci zeleně v okolí DPS, do blízkého parku 

a okolí budovy byly zabudovány nové lavičky, čímž došlo k zútulnění a zvelebení i 

okolní prostředí DPS. 
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Poděkování 
 

• Vedení organizace děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou práci ve prospěch 

uživatelů pečovatelské služby a obyvatel domů s pečovatelskou službou.  

• Děkujeme našim uživatelům za důvěru, kterou do nás vkládají a za krásné okamžiky, 

které společně trávíme. 

• Děkujeme zřizovateli za podporu a ochotu řešit každou nastalou situaci. 

• Děkujeme rodinám a blízkým osobám našich uživatelů a obyvatel za spolupráci a 

vzájemnou podporu. 

• Děkujeme Technickým službám Planá nad Lužnicí, Mateřské škole Pohádka, ŽŠ 

Planá nad Lužnicí, Městské knihovně Planá nad Lužnicí, centru Fara a dalším 

institucím za skvělou spolupráci.  

• Děkujeme místním lékařům, na které se s důvěrou obracíme v případě zdravotních 

problémů našich seniorů.  

• Děkujeme dodavatelům za skvělé služby a kvalitní produkty. 

• Děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek na realizaci našeho projektu. 

• Děkujeme sponzorům za dary. 

 

 

 


