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Vznik organizace:
Příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, vznikla dne 1. 7. 2008,
rozhodnutím zastupitelstva města Nový Bor z 16. 4. 2008. Organizace vznikla v rámci
transformace z organizační složky města „Dům s pečovatelskou službou“ na
příspěvkovou organizaci. V čele organizace stojí ředitel, který byl do funkce jmenován
rozhodnutím Rady města Nový Bor.

Přehled registrovaných sociálních služeb:
 Pečovatelská služba (identifikátor služby: 7901485)
 Denní stacionáře (identifikátor služby: 1280179)

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a pánové.
1.7.2018 uplynulo 10 let od založení naší organizace. Takovéto výročí je vždy příležitostí
k oslavě, bilancování, hodnocení a zamyšlení se nad tím, co se podařilo více a co méně.
Důstojně jsme toto výročí oslavili velkou společenskou akcí dne 27.6.2018, které se
zúčastnili nejenom uživatelé našich služeb a jejich blízcí, ale i uživatelé a pracovníci
partnerských poskytovatelů sociálních služeb na Novoborsku. Za dobu deseti let učinily
námi poskytované sociální služby velký rozvoj, a to zejména ve vztahu ke kvalitě a
k výraznému zlepšení celkového organizačního zajištění. Poskytli jsme služby stovkám
uživatelů s různými životními příběhy a individuálními potřebami. Museli jsme se
vypořádat z řadou legislativních změn, o jejichž prospěšnosti lze někdy silně pochybovat.
Zejména pro pečovatelské služby není legislativa příliš příznivá. Pracovníci v sociálních
službách jsou nuceni vést řadu administrativních úkonů místo toho, aby se mohli více
věnovat uživatelům služby. Uživatel se nám tak nějak schovává za podobu papíru,
indikátoru nebo jiných hodnot, které musíme pro účely různých institucí a systémů
vykazovat. Systém financování sociálních služeb „zamrzl“, neexistuje dlouhodobá
finanční koncepce, která by dávala poskytovatelům možnost plánovat svůj rozvoj na více
než rok dopředu. Rozpočtovaná částka v rámci státního rozpočtu ČR pro sociální služby
je stále fatálně nedostatečná. Pozitivním faktorem je, že v posledních několika letech došlo
k opakovanému navyšování platů pracovníků v sociálních službách. Je to krok nezbytně
nutný k tomu, aby byly sociální služby konkurence schopné, s ohledem na stávající situaci
na pracovním trhu. Za méně šťastný lze považovat fakt, jakým nekoncepčním způsobem
k tomuto navyšování dochází. Navýšení platových tarifů nebylo nikdy poskytovatelům ze
strany státu dostatečně finančně kompenzováno a spoléhalo se, že to nějak dopadne a
poskytovatelé si finanční prostředky zajistí prostřednictvím svých zřizovatelů a z dalších
zdrojů.
Ideální by bylo, pokud by sociálních služeb vůbec nebylo třeba. S ohledem na
demografický vývoj populace tomu však bude naopak. Zcela jistě bude přibývat počet
osob trpících demencí. Aby však byly sociální služby poskytovány efektivně, bude čím
dál větší roli hrát analýza potřeb cílové skupiny. Může být mylné domnívat se, že zvyšující
se počet seniorů bude automaticky znamenat větší počet uživatelů sociálních služeb.
S ohledem na měnící se životní styl, vývoj v oblastech medicíny, farmakologie a další
faktory, se můžeme setkat s tím, že senioři v pokročilém věku budou vést samostatný
život, podnikat výlety na elektrokolech, pomáhat si navzájem v rámci komunity. Jedna věc
se zcela jistě měnit nebude, i přes ztrátu soběstačnosti bude každý chtít zůstat co nejdéle
tam, kde je doma. Pevně věřím, že ke splnění tohoto přání přispějí i naše sociální služby.

Všem pracovníkům naší organizace děkuji za jejich obětavou a kvalitní práci.
Představitelům města Nový Bor děkujeme za podporu činnosti naší organizace.

Mgr. Daniel Nerad
Ředitel

ČINNOSTI ORGANIZACE
Na základě zřizovací listiny a jejich dodatků poskytujeme tyto hlavní a doplňkové
činnosti:
Hlavní činnosti:
 Pečovatelská služba poskytovaná dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. Služba je poskytována obyvatelům Nového Boru a jeho částí.
◦ Provozní doba: Po-Ne (včetně svátků) – 6:30-19:00 hod.
 Denní stacionář, služba poskytovaná dle § 46 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, je ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým
duševním onemocněním.
Služba je poskytována obyvatelům Svazku obcí
Novoborska.
◦ Provozní doba: Po-Pá – 6:30-18:00 hod.

Doplňkové činnosti:


Pronájem svěřených nebytových prostor pro účely sociální, výchovné, výukové,
sportovní, kulturní, společenské, zdravotnické, rehabilitační a stravovací.



Pronájem a půjčování věcí movitých pro účely sociální, výchovné, výukové,
sportovní, společenské a soukromé.



Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží.



Zajišťování pedikúry, manikúry a masérských služeb.

SPRÁVA ORGANIZACE
Finanční hospodaření organizace:
Jako příspěvková organizace hospodaříme s finančními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele, z dotací a grantů a s finančními prostředky získanými vlastní činností. Dále
hospodaříme s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob. Jako samostatná účetní jednotka dodržujeme zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v
platném znění a veškeré předpisy vztahující se k její činnosti. Volné finanční prostředky
zhodnocujeme ve finančním ústavu, v kterém vedeme svůj účet.
Vymezení majetku:
Organizaci byl k zajištění činnosti svěřen majetek města Nový Bor. Soupis majetku je
specifikován v inventurních soupisech, které pravidelně aktualizujeme na základě
každoročně prováděné fyzické a účetní inventarizace. Majetek, který byl příspěvkové
organizaci svěřen do užívání zůstává ve vlastnictví města Nový Bor. Za ochranu majetku a
výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové
organizace. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě
majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost.
Prostory, v kterých organizace zajišťuje svoji činnost:
Organizace zajišťuje svoji činnost v nebytových prostorách 4 objektů, které má ve výpůjčce
na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené se zřizovatelem (město Nový Bor).
Komplex domů s pečovatelskou službou (DPS) je tvořen 4 samostatnými objekty (+ objekt
Městské knihovny). Ve všech objektech se celkově nachází 113 bytů s maximální
kapacitou 161 osob. Všechny budovy jsou v majetku města Nový Bor a nacházejí se v
centru města. Správu a údržbu budov zajišťuje Novoborská bytová společnost, s.r.o. Práva
a povinnosti nájemníků upravují domovní řády.
V budově „A“ B. Egermanna 950 se nachází 26 bytových jednotek 1+1 (všechny byty mají
vlastní sociální zařízení); kancelář ředitele; kanceláře pracovníků pečovatelské služby;
provozní místnosti pečovatelské služby (prádelna, výdejna obědů); společenská místnost;
místnost na rehabilitace; provozovna na zajišťování pedikúry; provozovna na zajišťování
masáží; dílna pro obyvatele; v objektu se dále nachází provozovny soukromých subjektů
(veřejná jídelna, obchody).

V budově „B“ Svatopluka Čecha 830 se nachází 12 bytových jednotek 1+1, 19 bytových
jednotek 1+0 (všechny byty mají vlastní sociální zařízení); společenská místnost; kancelář
pracovníků pečovatelské služby. V přízemí jsou situovány 3 provozovny soukromých
subjektů (obchody).

DPS Svatopluka Čecha
V budově „C“ Žižkova 159 se nachází 2 bytové jednotky 1+1 (vlastní sociální zařízení), 10
bytových jednotek 1+0 (9 b.j. v 1. p. – společné sociální zařízení). V budově se dále nachází
byt správce DPS; společenská místnost, která je využívána k spolkové činnosti místními
neziskovými organizacemi (Roska, Svaz důchodců, Svaz postižených civilizačními
chorobami, Kulturní sdružení občanů německé národnosti, Spolek přátel Červeného kříže;
1. Novoborský šachový klub); kancelář pracovníků pečovatelské služby; Středisko osobní
hygieny a Denní stacionář Meduňka.

DPS Žižkova – Denní stacionář Meduňka
V budově „D“ B.Egermanna 76 se nachází 3 bytové jednotky 1+1, jedna bytová jednotka
1+0. Jedná se o budovu Městské knihovny, byty jsou situovány v podkroví.
V budově „E“ Špálova 944 se nachází 27 bytových jednotek 1+0, 7 bytových jednotek 1+0
určených do užívání vozíčkářům a 5 bytových jednotek 1+1. Všechny byty disponují
vlastním sociálním zařízením. V budově se dále nachází společenská místnost; zimní

zahrady; prádelna; knihovna; kancelář pracovníků pečovatelské služby; kancelář sociální
pracovnice.

DPS Špálova

Půjčování kompenzačních pomůcek-organizace disponuje řadou kompenzačních
pomůcek (invalidní vozíky, chodítka atd.), které jsou využívány obyvateli a pracovníky při
zajišťování poskytování sociálních služeb.
Organizační struktura organizace k 31.12.2018

ŘEDITEL

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
(Koordinátorka pečovatelské služby)

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
2x

UKLÍZEČKA
2x

KOORDINÁTORKA
DENNÍHO
STACIONÁŘE

PRACOVNÍK
V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
12x

ŘIDIČ
1x

Struktura dle pracovních úvazků k 31.12.2018
Pečovatelská
služba

Denní
stacionář

Ředitel

0,7

0,3

Sociální pracovnice

1,9

0,1

Koordinátorka pečovatelské služby

0,9

0,1

Koordinátorka denního stacionáře

0,1

0,9

11,7

0,3

Uklízečky

1,3

0,2

Řidič

0,5

0

Pracovníci v sociálních službách

Účetní, personální a mzdová agenda:
je zajišťována na základě mandátní smlouvy ze strany účetní firmy Rajtr & spol. (Česká
Lípa) – celkové náklady v r. 2018 – 133 717,-Kč (v porovnání s r. 2017 navýšení výdajů o 13 %)
Uzavřené dohody o provedení práce v průběhu r. 2018:
 manažerka kvality
 uklízečka
Dobrovolnický tým:
v průběhu r. 2018 působili u uživatelů pečovatelské služby 3 dobrovolníci z
Dobrovolnického centra Adra. Dobrovolníci vykonávají svou činnost v režimu §2, odst. 2,
zák. č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. U seniorů a zdravotně postižený uživatelů
pečovatelské služby působí jako společníci, pomáhají při aktivizačních činnostech –
předčítání, rozhovory, procházky, stolní hry, popř. pomáhají s dalšími aktivitami dle
potřeb organizace.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pracovníků v roce 2018
Dle § 111 a § 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je zaměstnavatel povinen
zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání
v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje
kvalifikaci. Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace podle
zvláštního právního předpisu.

Absolvované akreditované kurzy, školící akce a odborné stáže v r. 2018:
 Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb
 Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb
 Etika v obrazech
 Interaktivní seminář pro pracovníky terénních služeb na Novoborsku
 Infekce a hygienická rizika v sociálních službách
 Odborná stáž – pečovatelská služba Kamenický Šenov
Další absolvované vzdělávání v souladu s příslušnými obecně závaznými právními
předpisy:
 Školení řidičů
 Supervize: zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného pracovníka-na základě
písemného kontraktu zajišťuje externí supervizi pracovníkům naší organizace Mgr.
Martin Halama
 Konzultace kvality: systematicky se věnujeme zvyšování kvality poskytovaných
sociálních služeb, a to zpracováváním vnitřních pracovních postupů a jejich
aplikací do praxe, na základě uzavřené dohody o provedení práce spolupracujeme
s manažerkou kvality
 Školení BOZP a PO

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poslání:
Posláním pečovatelské služby v Novém Boru je poskytování pomoci v péči o vlastní osobu
a domácnost. Seniorům a zdravotně postiženým osobám se sníženou soběstačností
nabízíme služby, které vedou k podpoře jejich schopností a samostatného života v
domácím prostředí, k zachování lidské důstojnosti a přispívají ke kontaktu s okolním
prostředím. Na základě svých individuálních potřeb se uživatel sám rozhoduje, jaké naše
služby využije.
Okruh osob, kterým poskytujeme pečovatelskou službu v rozsahu zák. č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách:
 Senioři (od 65 let)
◦ v r. 2018 byla služba poskytnuta 170 seniorům
 Osoby se zdravotním postižením (od 19 let)
◦ v r. 2018 byla služba poskytnuta 15 osobám se zdravotním postižením

Demografická struktura uživatelů pečovatelské služby:




Průměrný věk:
Počet žen:
Počet mužů:

79
137
48

Počet uživatelů pečovatelské služby a průměrná výše příjmu na jednoho uživatele v
jednotlivých měsících r. 2018:
průměrná výše příjmu na jednoho uživatele

leden

počet uživatelů
131

únor

137

598,00 Kč

březen

136

653,00 Kč

duben

136

645,00 Kč

květen

138

649,00 Kč

červen

133

619,00 Kč

červenec

134

622,00 Kč

srpen

138

670,00 Kč

září

142

609,00 Kč

říjen

140

719,00 Kč

listopad

136

688,00 Kč

prosinec

142

556,00 Kč

676,00 Kč

Věková struktura uživatelů pečovatelské služby v r. 2018:

Celkové měsíční příjmy od uživatelů pečovatelské služby leden-prosinec 2018:

Struktura nejčastěji poskytnutých úkonů pečovatelské služby dle příjmů:

Poměr příjmů ze základních a fakultativních služeb za r. 2018:

Statistika počtu distribuovaných obědů - leden-prosinec 2018:

Celkově bylo za loňský rok distribuováno 14 177 obědů od níže uvedených dodavatelů:
 Jídelna Kollmann, Nový Bor

 ZŠ nám. Míru, Nový Bor
 David Konrád – Retro bufet, Nový Bor
 ART Gastro, s.r.o., Česká Kamenice
Důvody ukončení pečovatelské služby v r. 2018

Provoz vozového parku
K zajišťování sociálních služeb má organizace k dispozici 3 vozidla Renault Kangoo. V
průběhu r. 2017 bylo všemi vozy ujeto 28 748 km.
 Renault Kangoo SPZ 2SV1099 – „Sociální automobil“, vozidlo ve vlastnictví firmy
Kompakt s.r.o.
 Renault Kangoo SPZ 3L24988 – rok výroby 2008
 Renault Kangoo SPZ4L58772 – rok výroby 2013

Příjmy a výdaje spojené s provozem domů s pečovatelskou službou (zpracováno dle
podkladů od firmy Nobys, s.r.o.):
Příjmy z nájmů bytových a nebytových prostor (obchody v DPS B.Egermanna a v DPS
Svatopluka Čecha, jídelna v DPS B.Egermanna), jsou příjmy společnosti Nobys s.r.o., která
zajišťuje správu všech domů s pečovatelskou službou.

B.Egermanna 950

Svatopluka Čecha
830

Byty

488 992,00 Kč

Příjmy

Nebyty

368 820,00 Kč

(nájem)

Celkem

857 812,00 Kč

Výdaje
Celkem
Rozdíl (příjmyvýdaje)

380 184,77 Kč

Byty

384 167,00 Kč

Příjmy

Nebyty

105 948,00 Kč

(nájem)

Celkem

490 115,00 Kč

Výdaje
Celkem
Rozdíl (příjmyvýdaje)

200 112,69 Kč

Byty
Žižkova 159

477 627,23 Kč

Příjmy

Nebyty

(nájem)

Celkem

290 002,31 Kč
338 648,00 Kč
338 648,00 Kč

Výdaje
Celkem
Rozdíl (příjmyvýdaje)
Byty
Špálova 944

2 204 487,69
Kč
-1 865 839,69
Kč
623 646,00 Kč

Příjmy

Nebyty

(nájem)

Celkem

623 646,00 Kč

Výdaje
Celkem
Rozdíl (příjmyvýdaje)

151 521,27 Kč

Byty

472 124,73 Kč
83 285,00 Kč

B.Egermanna 76

Příjmy

Nebyty

(knihovna)

(nájem)

Celkem

83 258,00 Kč

Výdaje
Celkem
Rozdíl (příjmyvýdaje)

25 770,30 Kč
57 487,70 Kč

Největší investiční akce v r. 2018:
B.Egermanna 950:
 Rekonstrukce koupelen (byty č. 11,12,28): 109.460,-Kč
Svatopluka Čecha 830:
 Sedátko k schodišťové plošině: 34.775,-Kč
Žižkova 159:
 Nová střecha budovy – 1.768.640,-Kč

Nová střecha na budově DPS Žižkova

Špálova 944:
 Oprava balkonu a dřevěných konstrukcí – 31.450,-Kč

DENNÍ STACIONÁŘ MEDUŇKA
Poslání:
Posláním denního stacionáře v Novém Boru je poskytování přiměřené ambulantní péče,
osobám se sníženou soběstačností (seniorům, zdravotně postiženým osobám), která vede k
podpoře v zachování alespoň částečné soběstačnosti a umožňuje setrvání uživatele služby
v jeho přirozeném prostředí. Pobytem v denním stacionáři umožňujeme uživatelům
předcházet společenské izolaci a samotě. Rodinným pečujícím prostřednictvím naší služby
umožňujeme úlevu a odpočinek od náročné péče o své blízké.
Kapacita:
Maximální okamžitá kapacita služby: 7 osob.
V roce 2018 jsme zaznamenali nejvyšší počet uživatelů od vzniku služby v r. 2009.

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální služby v Denním stacionáři v rozsahu zák. č.
108/2006 Sb. o sociálních službách:
 Osoby se zdravotním postižením (od 27 let)
 Senioři (od 65 let)

Provozní doba Denního stacionáře Meduňka:
Provozní doba: Po – Pá 6:30-18:00 hod.

Místo poskytování sociální služby:
Zařízení se nachází v přízemí budovy DPS Žižkova 159, Nový Bor, v moderně vybavených
prostorách, které umožnují našim uživatelům široké spektrum možností, jak mohou trávit
svůj volný čas. K dispozici je obývací místnost (TV+DVD, knihovna, denní tisk),
odpočinková místnost s lůžky, dílna na ruční práce s různými materiály, koupelna s
masážními vanami apod., vše bezbariérově uzpůsobeno. Za asistence odborného
personálu poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, aktivizační činnosti, účast na různých kulturních a společenských
akcích pořádaných organizací a ostatní aktivity, které přizpůsobujeme potřebám a

schopnostem našich uživatelů. Stravování je možno zajistit donáškou obědů nebo v
jídelně, která se nachází v areálu. Dopravu do denního stacionáře můžeme po domluvě
zajistit našimi vozidly, ráno uživatele na domluveném místě vyzvedneme, odpoledne
odvezeme zpět. Denní stacionář je sociální službou, která výraznou měrou přispívá ke
zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří jsou odkázáni na pomoc
svých blízkých. Zájemci o tuto službu si mohou přijít prostory kdykoliv prohlédnout.
Demografická struktura uživatelů služby dle pohlaví:

Příjem ze služeb dle měsíců:

Výše úhrad za poskytování sociálních služeb (denní stacionáře i pečovatelská služba) je
vždy stanovena aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška
stanovuje maximální výši úhrad, kterou poskytovatelé sociálních služeb musí akceptovat.
Služby uživatelé využívají na základě individuálně uzavřených smluv, které vycházejí z
individuálních potřeb každého uživatele.
Prezentace:
Dne 10.10.2018 od 13.00 hod. do 18.00 hod., se uskutečnil Den otevřených dveří Denního
stacionáře Meduňka. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory zařízení a seznámit se
s poskytováním této sociální služby. Den otevřených dveří se uskutečnil v rámci
celorepublikové akce Týden sociálních služeb ČR. Cílem této akce bylo upozornit širokou
veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale
hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb.

Prostory Denního stacionáře Meduň

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Projekt „Správný směr“:
Získání příspěvku na mzdové náklady na pracovní místo, na které byl umístěn účastník
projektu. Částka příspěvku činí 72.760,-Kč. Poskytovatelem příspěvku je firma ExVA, s.r.o.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
PŘÍJMY
Město Nový Bor - příspěvek zřizovatele
Státní dotace MPSV - Liberecký kraj (pečovatelská služba)
Pečovatelská služba - příjem ze služeb (včetně fakultativních)
Denní stacionář - příjem ze služeb (včetně fakultativních)
Státní dotace MPSV- Liberecký kraj (Denní stacionář)
Projekt - ExVA s.r.o. (příspěvek na mzdové náklady)
Vedlejší činnost
Příjmy od pojišťoven
Alikvotní část odpisů
Čerpané finanční dary
Úroky
VÝDAJE
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje (DPP)
Povinné pojistné SZ a PSPZ
Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.
Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem
Léky, zdravotní potřeby
Prádlo, oděv, obuv
Knihy, pomůcky a tisk
DHDM
Nákup materiálu jinde nezařazeného
Studená voda
Teplo
El. Energie
PHM a maziva
Služby pošt

6 215 000
2 200 000
1 054 730
155 185
120 000
72 760
58 410
12 951
10 000
8 847
532,01
5 657 082
118 823
1 419 704
511 084
23667,78
299
11436
3998,50
125 722
130 140
87 560,27
350 983,26
163 824,47
107 051
1441

Služby telek. a radiok.
Služby peněžních ústavů (komerční pojištění)
Služby školení a vzdělávání
Zpracování dat (účetní, personální a mzdová agenda)
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění (prezentace, akce pro uživatele)
Účastnické poplatky na konference
Převody do FKSP (2% ročního objemu mzdových nákladů)
Platby daní a poplatků
Náhrady dočasné pracovní neschopnosti
Odpisy

Hospodářský výsledek za r. 2018: 243 508,98,-Kč

Vývoj výše dotace MPSV v letech 2008 - 2018:

46 122,57
61 183
46 748
133 717
292 443,90
40 336
11 998
180
15 101
800
113 881,28
1 500
36 678
48 641

Vývoj příspěvku na provoz ze strany města Nový Bor – 2009-2018

KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI ORGÁNY
 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – Kontrola plnění povinností
stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – termín kontroly
28.2.2018. Nebyly zjištěny nedostatky
 Krajský úřad Libereckého kraje - Kontrola plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ z rozpočtu
Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č.
OLP/694/2016. Termín kontroly: 27.3.2018. Nebyly zjištěny nedostatky.
 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Kontrola účinnosti sterilizátoru
v provozovně pedikúry – termín kontroly 9.4.2018, 8.10.2018. Nebyly zjištěny
nedostatky.
 Město Nový Bor – kontrola hospodaření příspěvkové organizace, kontrola
vnitřního kontrolního systému – termín kontroly: 27.8.-30.8.2018. Nebyly zjištěny
zásadní nedostatky.

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM


V rámci vnitřního kontrolního systému organizace, byly v průběhu roku 2018
uskutečněny tyto kontroly:
 protipožární ochrana,
 BOZP,
 kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
 kontrola platební kázně,
 kontrola plnění podmínek při čerpání účelových dotací,
 personální a mzdová kontrola,
 kontrola plnění rozpočtu a navrhovaných rozpočtových opatření,
 kontrola zabezpečení majetku, provádění oprav a údržba,
 kontrola ochrany a zabezpečení dat,
 kontrola podpisových vzorů a jejich aktualizace,
 kontrola používání razítek,
 kontrola spotřeby telekomunikačních služeb,
 kontrola spotřeby energií,
 kontrola provedené inventarizace,
 kontrola dodržování a aktualizace vnitřních norem,
 kontrola zpracování daňového přiznání,
 kontrola rozsahu pojistných smluv,
 kontrola roční uzávěrky a statistika,
 kontrola zařízení a inventárních seznamů,
 kontrola manipulace s finanční hotovostí a pokladnou,
 kontrola dodržování standardů kvality sociálních služeb,
 kontrola spotřeby pohonných hmot
Výsledek: Nebyla zjištěna žádná vážná pochybení, drobné zjištěné nedostatky
byly řešeny individuálně s konkrétními zodpovědnými pracovníky.

V Novém Boru dne 23.5.2019
Vypracoval: Mgr. Daniel Nerad
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