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Sídlo, kontakty: 

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace 

zřizovatel: Město Nový Bor 

IČ.:75143861, DIČ.CZ75143861 

B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor 

Statutární orgán: Mgr. Daniel Nerad, ředitel 

Tel. 487725182, 722046748 

ID datové schránky: pxfk7zd 

dnerad@novy-bor.cz, www.sslnb.cz 
 

Odloučená pracoviště: 

 DPS Svatopluka Čecha 830, Nový Bor  

DPS Žižkova 159, Nový Bor (Denní stacionář Meduňka) 

DPS Špálova 944, Nový Bor  

 
Běžný účet: 

222572741/0300 

ČSOB, a.s., T.G.M. 830, 473 01 Nový Bor 

 

Členství v organizacích: 

Česká asociace pečovatelské služby 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 

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) 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

mailto:dnerad@novy-bor.cz
http://www.dpsnb.cz/


 

 

 

 
 

 
Vážené dámy a pánové.  

 

Již více než rok se potýkáme s nemocí Covid_19, která výrazně poznamenala naše životy. 

Sociální služby si od začátku pandemie prošly dynamickým vývojem. Začátek byl spjat se 

sháněním roušek, dezinfekcí, z Liberecké univerzity v Liberci jsme dováželi nanofiltry 

jako velkou vzácnost a snažili se učit fungovat v nouzovém stavu. Neměli jsme k dispozici 

žádné metodické postupy ze strany ministerstev. Byli jsme vystrašeni my pracovníci i 

uživatelné našich služeb, nikdo nevěděl, co bude a jaký bude další vývoj. Postupně jsme si 

začali na život s virem zvykat. Léto loňského roku přineslo uvolnění a nadechnutí a 

s podzimem udeřila epidemie v plné síle znovu a situace se nikterak moc nezměnila 

k dnešku. V důsledku různých nařízení Vlády ČR, jsme museli přijímat řadu opatření, 

která byla nepříjemná pro nás i uživatele. I v našich službách jsme měli nakažené 

pracovníky a uživatele a pro některé z nich to mělo fatální následky. Na přijímání 

konkrétních opatření pravidelně spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí. Chtěl 

bych poděkovat drtivé většině našich uživatelů a jejich rodinným příslušníkům, že se po 

dobu pandemie chovají zodpovědně a svým jednáním přispívají k tomu, že služba jim 

poskytovaná může probíhat bezpečně, s minimalizací rizika nákazy pracovníků i dalších 

osob. Samozřejmě, jak tomu bývá v jakékoliv skupině, ne všichni se chovají zodpovědně. I 

v našich službách máme uživatele, kteří odmítají spolupracovat a akceptovat jakákoliv 

opatření. Prošli jsme si vším, stále jsme řešili zástupy pracovníků z důvodu karantén.  

Každý den nám přináší nové situace, které se snažíme řešit, jak nejlépe dovedeme, ne 

vždy se to samozřejmě podaří bez chyb. Potěšila nás podpora a solidarita místních 

organizací, spolků nebo i jednotlivců, kteří mysleli na naše uživatele a snažili se je potěšit, 

např. prostřednictvím různých dárků. Nemalé množství uživatelů našich služeb se dostalo 

do izolace v důsledku omezených kontaktů se svými blízkými. To považuji za obrovský 

problém, který má za následek celou řadu negativních psychosomatických projevů. Je 

potřeba nalézt optimální přístup, který by zabránil izolaci seniorů a zároveň je ochránil. 

Považuji nadále za nezbytně nutné při kontaktu se staršími zachovávat přísná opatření a 

nevystavovat je riziku nákazy, ke které dochází zejména v rámci intenzivního rodinného 

kontaktu. Je otázka, jaký bude další vývoje epidemiologické situace… 

 

 

Mgr. Daniel Nerad 

          Ředitel 

 

ÚVODNÍ SLOVO 



 

 
 
 

 

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, dále 

obyvatelům obcí: Polevsko, Okrouhlá, Skalice u České Lípy, Chotovice, Svojkov, 

Sloup v Čechách, Radvanec.  

◦  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. 

 

 

 

 
 

ČINNOSTI ORGANIZACE 



 

 
 
 

 
 
 

Finanční hospodaření: 
 

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, kterých organizace zajištuje 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 110 bytů s maximální  

kapacitou 155 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). 

SPRÁVA ORGANIZACE 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DPS B.Egermanna  

 

 

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 1 bytová jednotky 1+1, jedna bytová jednotka 

1+0. Jedná se o budovu Městské knihovny, byt je situován v podkroví. 
 

V budově „E“ Špálova 944 se nachází 28 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 kompenzačními pomůckami 

(invalidní vozíky, chodítka atd.), které jsou využívány uživateli a pracovníky při 

zajišťování poskytování sociálních služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Ředitel – statutární zástupce  

Mgr. Daniel Nerad 

 

Zástupkyně ředitele/koordinátorka pečovatelské služby 

Ludmila Pazourková 

 

Koordinátorka Denního stacionáře Meduňka 

Bc. Šárka Hantychová  

 

Sociální pracovnice: 

Bc. Gabriela Kuželáková (mateřská dovolená od 10.10.2020) 

Bc. Hana Poláková 

Tereza Vitovjáková (po dohledem sociálního pracovníka) – 15.9.-30.11.2020 

 

Pracovníci v sociálních službách – pečovatelská činnost, přímá obslužná péče 

Radka Hlaváčová Holubová 

Karolína Kohoutová 

Simona Krejčová 

Marcela Lebrušková 

Martina Mrázková 

Radka Novotná 

Štěpánka Pechová  

Pavlína Petrnoušková (od 1.11.2020) 

Wolfgang Podbiera 

Lenka Roučová 

Lenka Satranská 

Lenka Štrynková 

Růžena Veselá (do 31.10.2020) 

Dušan Weiss 

Monika Zimlová  

 

Uklízečky: 

Zuzana Plichtová 

Monika Weissová 

 

 

Personální zajištění v r. 2020 



 

Řidič: 

Pavel Kohout 

 

Externí spolupracovníci: 

 

Manažerka kvality (dohoda o provedení práce): 

Mgr. Ing. Martina Burešová  

 

Supervizor: 

Mgr. Martin Halama  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Ing. Roman Šmíd, MBA 
 
 

Struktura úvazků v r. 2020: 
 

    Pečovatelská služba  Denní stacionář 

 

 Ředitel   0,8    0,2 

 Sociální pracovnice  1,9    0,1 

 Pečovatelé   12,7    1,3 

 Uklízečky   1,8    0,2 

 Řidič    1,0    0 

 

Účetní, personální a mzdová agenda: 
 

je zajišťována na základě mandátní smlouvy ze strany účetní firmy Rajtr & spol. (Česká 

Lípa) – celkové náklady v r. 2020 – 195467.89  

 

Uzavřené dohody o provedení práce v průběhu r. 2020: 

 

 manažerka kvality 

 uklízečka  

 

Dobrovolníci:  

 

S ohledem na epidemiologickou situaci nepůsobili v r. 2020 v organizaci žádní 

dobrovolníci. V této oblasti organizace spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Adra 

v České Lípě.. 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.  

 

 
 
 

 

 

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.  

 

Z důvodu epidemiologické situace byl v r. 2020 realizován pouze jeden vzdělávací kurz: 

 

 Udržení kondice a soběstačnosti uživatelů sociálních služeb (první pomoc) 

 

Na základě stanoviska MPSV nemuseli pracovníci v sociálních službách absolvovat 

povinný hodinový rozsah dalšího vzdělávání. Ministerstvo tímto zohlednilo dopad 

mimořádných opatření, které měly vliv na nemožnost realizace vzdělávání v povinném 

hodinovém rozsahu.  

 

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 – Ing. Mgr. Martina Burešová  

 Školení BOZP a PO  

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání 



 

 

 
 

 

Poslání: 

Posláním pečovatelské služby v Novém Boru je poskytování pomoci v péči o vlastní osobu 

a domácnost. Seniorům, zdravotně postiženým osobám, osobám s chronickým 

onemocněním a rodinám s dítětem/dětmi 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.  

 

Cílové skupiny, kterým jsme v r. 2020 poskytovali pečovatelskou službu v rozsahu zák. 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: 
 

 Senioři (od 65 let)  

◦  156 uživatelů 

 Osoby se zdravotním postižením (bez omezení věku) 

◦  14 uživatelů 

 Osoby s chronickým onemocněním (bez omezení věku) 

◦  5 uživatelů 

 Rodiny s dítětem/dětmi (bez omezení věku) 

◦  0 uživatelů  

 

 
 

Pečovatelská služba  



 

Demografická struktura uživatelů: 

 Průměrný věk:  79  

 Počet žen:   127 

 Počet mužů:  48 

 

 
 

 

Měsíční počty uživatelů a průměrná výše příjmu na jednoho uživatele v jednotlivých 

měsících r. 2020: 

 

 počet uživatelů průměrná výše příjmu na jednoho uživatele 

leden 145 756,00 Kč 

únor 142 729,00 Kč 

březen 138 675,00 Kč 

duben 121 713,00 Kč 

květen 132 730,00 Kč 

červen 138 714,00 Kč 

červenec 130 702,00 Kč 

srpen 120 705,00 Kč 

září 126 692,00 Kč 

říjen 123 691,00 Kč 

listopad 110 666,00 Kč 

prosinec 114 693,00 Kč 

 

 



 

Věková struktura uživatelů v r. 2020: 

 

 
 

 
 

Celkové měsíční příjmy od uživatelů pečovatelské služby leden-prosinec 2020: 

 

 
 
 
 
 



 

Struktura nejčastěji poskytnutých úkonů dle příjmů za r. 2020:  

 

 
 

Poměr příjmů za základních a fakultativních služeb za r. 2020:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Vývoj příjmů v letech 2010-2020:  

 

 
 

 

Statistika počtu distribuovaných obědů leden-prosinec 2020: 

 

 
 

 

Celkově bylo za loňský rok distribuováno 17760 obědů od níže uvedených dodavatelů:  

 Jídelna Coolman, 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. 2020:  

 

 
 

Provoz vozového parku: 

 

K zajišťování sociálních služeb měla v r. 2020 organizace k dispozici 3 služební vozidla.  V 

průběhu roku bylo všemi vozy ujeto 26 253 km. 

 Renault Kangoo SPZ 2SV1099 – „Sociální automobil“, vozidlo ve vlastnictví firmy 

Kompakt s.r.o.  

 Dacie Dokker SPZ 4ST8948 - „Sociální automobil“, vozidlo ve vlastnictví firmy 

Kompakt s.r.o.  

 Renault Kangoo SPZ 4L58772 – vozidlo ve vlastnictví organizace  

 

Na konci roku 2020 byla realizovaná veřejná zakázka na základě které byl zakoupen nový 

služební vůz Škoda Fabia 5L86106 – vozidlo bylo získáno do provozu v lednu 2021.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

      Byty 615 457,00 Kč 

B.Egermanna 950 Příjmy  Nebyty 368 820,00 Kč 

    (nájem) Celkem 984 277,00 Kč 

    Výdaje  Celkem  865 913,00 Kč 

    

Rozdíl (příjmy-

výdaje) 118 364,00 Kč 

      Byty  490 828,00 Kč 

Svatopluka Čecha 

830 Příjmy  Nebyty  105 948,00 Kč 

    (nájem) Celkem  596 776,00 Kč 

    Výdaje  Celkem  182 360,00 Kč 

    

Rozdíl (příjmy-

výdaje) 414 416,00 Kč 

      Byty  334 150,00 Kč 

Žižkova 159 Příjmy  Nebyty    

    (nájem) Celkem  334 150,00 Kč 

    Výdaje  Celkem  274 378,00 Kč 

    

Rozdíl (příjmy-

výdaje) 59 772,00 Kč 

      Byty 734 542,00 Kč 

Špálova 944 Příjmy  Nebyty    

    (nájem) Celkem 734 542,00 Kč 

    Výdaje  Celkem  149 045,00 Kč 

    

Rozdíl (příjmy-

výdaje) 585 497,00 Kč 

      Byty 88 521,00 Kč 

Příjmy a výdaje spojené s provozem domů 

s pečovatelskou službou 



 

B.Egermanna 76 Příjmy  Nebyty    

(knihovna)  (nájem) Celkem 88 521,00 Kč 

    Výdaje  Celkem  37 365,00 Kč 

    

Rozdíl (příjmy-

výdaje) 51 156,00 Kč 

 

 

Sumace za všechny objekty DPS (bytové + nebytové prostory): 

 

 Příjmy:  2738266,00 Kč  

 Výdaje:  1509061,00 Kč 

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

 Výše zisku:     1229205,00 Kč 

  

Největší investiční akce v r. 2020: 

 

 B.Egermanna 950: 

 Oprava koupelny  (byt č.10):                 49040,-Kč  

 Výměna střešního okna                                18070,-Kč 

 Výměna střešních oken (byt č.19):   34380,-Kč 

 Oprava koupelny (byt č.4):                                    57680,-Kč 

 Oprava koupelny (byt č.2):    64800,-Kč 

 Výměna podlahy (byt č.2):                                     24552,-Kč 

 Oprava terasy:     196338,-Kč 

 Výměna ventilu ve strojovně:    17709,-Kč 

 Nátěr plotu:       42560,-Kč 

 Výměna vodoměrů:     26371,-Kč 

 Oprava výtahu:      54975,-Kč  
 

 Svatopluka Čecha 830: 

 Výměna kuchyňské linky (byt č.3):  21666,-Kč  
 

 Žižkova 159:  

 Oprava kotle:     66103,-Kč 

 Výměna kotle:     46034,-Kč 

 

Špálova 944: 

 Havárie topení (byt č. 28)    14572,-Kč 

 Havárie topení (byt č. 1)    11872,-Kč 

 

 



 

B.Egermanna 76: 

 Výměna kuchyňské linky (byt č.76)  28350,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz stacionáře byl významně ovlivněn epidemiologickou situací v r. 2020. Na základě 

rozhodnutí Vlády ČR došlo od 16.3. k uzavření služby. Od 25.5.2020 mohli službu 

využívat pouze uživatelé mladší 50 let. Od konce června 2020 bylo možno provozovat 

službu všem cílovým skupinám. S nástupem další vlny epidemie došlo opět k přerušení 

služby v listopadu. 

 

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.  

 

Okruh osob, kterým Denní stacionáře Meduňka poskytuje službu v rozsahu zák. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 Osoby se zdravotním postižením (od 27 let)  

 Senioři (od 65 let) 

 

Provozní doba: 

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 

Denní stacionář Meduňka 



 

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: 

 

Ženy: 12 

Muži: 0 

 

Struktura uživatelů služby dle cílové skupiny: 
 

 
 

Měsíční vývoj příjmů: 

 

 



 

Prostory denního stacionáře Meduňka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY   

Město Nový Bor - příspěvek zřizovatele 6515000,00 

Státní dotace MPSV - Liberecký kraj (pečovatelská služba) 3679000,00 

Pečovatelská služba - příjem ze služeb (včetně fakultativních) 1085381,00 

COVID dotace MPSV (odměny) 604893,00 

Čerpání Rezervního fondu – dofinancování provozní ztráty 422481,85 

Státní dotace  MPSV- Liberecký kraj (Denní stacionář) 210000,00 

COVID dotace MPSV – provozní výdaje, výpadky příjmů  177660,00 

Denní stacionář - příjem ze služeb (včetně fakultativních) 124893,00 

Příjmy od pojišťoven (testování pracovníků) 33591,04 

Vedlejší činnost  20880,00 

Alikvotní část odpisů  10000,00 

Čerpané finanční dary 2704,00 

Úroky  763,95 

VÝDAJE    

Platy zaměstnanců v pracovním poměru* 7414015,00 

Ostatní osobní výdaje (DPP) 53160,00 

Povinné pojistné SZ a PSPZ* 1838684,00 

Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj.* 667259,00 

Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 32037,74 

Léky, zdravotní potřeby  1410,00 

Prádlo, oděv, obuv  11607,69 

Knihy, pomůcky a tisk 4215,00 

DHDM 87133,80 

Nákup materiálu jinde nezařazeného 202085,78 

Studená voda 59910,00 

Teplo  336376,00 

El. Energie 210797,00 

PHM a maziva 92048,88 

Služby pošt  927,00 

Služby telek. a radiok. 33484,88 

Služby peněžních ústavů (komerční pojištění) 69573,25 

Služby školení a vzdělávání 23442,00 

Zpracování dat (účetní, personální a mzdová agenda) 195467,89 

Nákup ostatních služeb  381062,69 

Opravy a udržování  41689,68 

Pohoštění (prezentace, akce pro uživatele) 6844,00 

Rozbor hospodaření organizace  



 

Převody do FKSP (2% ročního objemu mzdových nákladů) 151316,40 

Platby daní a poplatků  1500,00 

Ostatní pokuty a penále  500,00 

Náhrady dočasné pracovní neschopnosti  120195,00 

Odpisy 58571,00 

 

* Nezahrnuty odměny financované z dotace MPSV (COVID) 

 

Hospodářský výsledek za r. 2020: 0,-Kč.  

 

Účetní závěrka za r. 2020 byla schválena Radou města Nový Bor dne 22.3.2021. 

 

Rozpočet organizace je sestavován jako vyrovnaný podle rovnice: Náklady (výdaje) = 

výnosy (příjmy) + příspěvek zřizovatele (město Nový Bor). Prioritou rozpočtu je zajištění 

hlavní činnosti organizace, tj. poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba, denní 

stacionář – zajištění takových podmínek, které umožní kvalitní poskytování sociálních 

služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a se Standardy kvality 

sociálních služeb a další související legislativou, která je pro poskytovatele sociálních 

služeb závazná. 

 

 

Vývoj výše dotace MPSV v letech 2008-2020: 

 

 

 
Dotace jsou vypláceny na jednotlivé sociální služby (pečovatelská služba, denní stacionář), 

z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV.  Jedná se o neinvestiční dotaci 

charakteru vyrovnávací platby.  



 

Vývoj příspěvku na provoz ze strany města Nový Bor 2009-2020: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – Kontrola plnění povinností 

stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – termín kontroly 

5.2.2020. Nebyly zjištěny nedostatky  

 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – Kontrola účinnosti sterilizátoru 

v provozovně pedikúry – termín kontroly 4.6.2020. Nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 Město Nový Bor – kontrola hospodaření příspěvkové organizace, kontrola 

vnitřního kontrolního systému – termín kontroly: 31.8.-7.9.2020. Nebyly zjištěny 

nedostatky.  

 

 

 
 

 V rámci vnitřního kontrolního systému organizace, byly v průběhu roku 2020 

Kontroly externími subjekty  

Vnitřní kontrolní systém  



 

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 28.6.2021 

 

Vypracoval: Mgr. Daniel Nerad  

 

 

 

    Mgr. Daniel Nerad 

             ředitel 

 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace 


