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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
dovolte mi, abych vás informovala o událostech, které jsme v Domově PETRA Mačkov prožili
v roce 2019.
Některé údaje zůstaly stejné jako v uplynulých letech. Například tyto:
Domov PETRA je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem.
Poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Jsou to dvě
pobytové služby – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Třetí je
ambulantní služba sociálně terapeutické dílny. Ta je již kromě výše zmiňované cílové skupiny
určena i seniorům.
K 31.12.2019 měl domov celkovou kapacitu 127 lůžek, a ta byla zcela naplněna.
Uživatelé námi poskytovaných služeb měli možnost využít péči zdravotní a ošetřovatelskou,
vzdělávací, terapeutickou a rehabilitační a dále pak širokou škálu pracovních i volnočasových
aktivit.
Některé události jsou však úplně nové.
Období, ve kterém většinou všichni zpracováváme tuto výroční zprávu, tzn. první měsíce
nového roku, je poznamenáno těžkou zkouškou pro nás pro všechny.
Bojujeme s dosud neznámou coronavirovou nákazou a je to boj velmi, velmi náročný a
vyčerpávající.
Přejme si a přejme všem, aby už brzy bylo všechno za námi. Bez újmy na zdraví nebo dokonce
životech těch, o které pečujeme, našich nejbližších, přátel, známých, prostě všech, které máme
rádi.

Vlasta Maroušková
ředitelka
Domova PETRA Mačkov
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ZŘIZOVATEL
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou
IČ: 70890650
URL: http://www.kraj-jihocesky.cz
IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY: kdib3rr

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vedoucí odboru odboru sociálních služeb:
Mgr. Pavla Doubková
doubkova@kraj-jihocesky.cz
tel. +420 386 720 604
Vedoucí oddělení kontroly a financování:
Ing. Jana Holická
holicka@kraj-jihocesky.cz
tel. +420 386 720 702

ORGANIZACE
Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná
IČ: 70871779
URL: http://www.domovpetra.cz
IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHÁNKY: nhsu7m8
Statutární zástupce:
Vlasta Maroušková
marouskova@domovpetra.cz
tel. +420 383 413 100
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CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené
vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost
Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na
druhu poskytované sociální služby, tj.:
a) sociálně terapeutické dílny dle ustanovení § 67 – organizace je zřízena pro poskytování
ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
b) domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 - organizace je
zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
c) chráněné bydlení dle ustanovení § 51 - organizace je zřízena pro poskytování
pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení
případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná.
Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb zejména dětem, které vzhledem k
mentálnímu postižení potřebují péči, kterou daná organizace poskytuje, a dospělým osobám,
které jsou posouzeny jako plně invalidní.
Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní
služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví
organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.
Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku
rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům
praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům.
Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností
uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných
v rámci povinné péče o pozemky.
Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb
s pronájmem spojených.
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti
krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním
těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze
státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Domov PETRA nabízí veřejnosti tyto doplňkové služby:
 ubytování a stravování
 využití komplexu rehabilitačních bazénů
 masáž masážním lůžku na principu „suché“ vodní masáže
 projížďky na koních
 prodej výrobků a výpěstků
 praní a mandlování prádla
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ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A PERSONÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ
V domově jsou uplatňovány dva stupně řízení.
Ředitelka je nejvyšším stupněm řízení v organizaci. Jí jsou přímo podřízení vedoucí
jednotlivých úseků, praktický lékař pro dospělé a sociální pracovnice.
Vedoucím úseků jsou podřízeny jednotlivé pracovní skupiny a jednotlivci daného úseku.
Každá pracovní skupina má svého vedoucího.
Ekonomický úsek tvoří finanční a mzdová účtárna, pokladna, podatelna a spisovna, sklad
materiálu a potravin a recepce.
Hlavní úkoly tohoto úseku:
a) vede účetnictví domova v souladu s právními předpisy v rámci hlavní i doplňkové
činnosti,
b) zajišťuje schválené operace s finančními prostředky,
c) sestavuje účetní závěrku,
d) sestavuje rozpočet organizace, hlídá jeho plnění a navrhuje opatření při negativní
prognóze vývoje plnění rozpočtu,
e) vede kompletní mzdovou agendu,
f) zabezpečuje kompletnost pracovně-právních vztahů organizace,
g) zabezpečuje plynulé zásobování materiálem,
h) dává návrhy na vydání vnitřních předpisů v oblasti působnosti úseku,
i) zpracovává výkazy požadované orgány státní správy, zřizovatelem apod.,
j) zpracovává další dokumenty z oblasti finanční a mzdové, které je z hlediska činnosti
organizace potřeba zajistit,
k) zabezpečuje evidenci o nakládání s majetkem zřizovatele, se kterým má organizace
právo disponovat,
l) vede kompletní agendu peněžních fondů organizace,
m) zabezpečuje spisovou službu v organizaci,
n) zpracovává podklady a žádosti k dotacím,
o) zabezpečuje provedení inventarizace.
Provozní úsek je tvořen pracovní skupinou prádelny, kuchyně a úklidu.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) zajištění praní, mandlování a žehlení prádla v rámci hlavní i doplňkové činnosti,
b) zajištění stravování pro uživatele a zaměstnance
c) zajištění stravování v rámci doplňkové činnosti,
d) zajištění kompletního úklidu všech objektů i celého areálu DPM.
Technicko hospodářský úsek tvoří pracovní skupina údržby, konírny a zahradník.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) zajištění bezporuchového chodu zařízení, technický stav budov, strojů a zařízení a
výpočetní techniky,
b) provádění drobných řemeslnických oprav,
c) zajištění péče o hospodářská zvířata včetně péče veterinární,
d) zajištění krmiva pro zvířata včetně hospodářských prací s tím spojených,
e) zajištění péče o skleník, park a pastviny,
f) zajištění autoprovozu a péče o autopark včetně vedení spotřeby pohonných hmot.
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Zdravotně ošetřovatelský úsek tvoří pracovní skupiny oddělení Včela, Beruška, Motýl a
fyzioterapie.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) zajištění lékařské péče
b) poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče,
c) poskytování rehabilitační péče a hiporehabilitace,
d) vykazování odbornosti 913 dle uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami,
e) zpracovávání ošetřovatelských plánů a vedení ošetřovatelské dokumentace,
f) zajištění terapeutické péče,
g) zajištění základní výchovné nepedagogické péče na základě tvorby a naplňování
standardů kvality a individuálních plánů.
Úsek chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen tvoří domky chráněného bydlení
Slepička, Kočka, Sova, Ještěrka, Pávice, muzikoterapie, skupinové cviční, hydroterapie,
tkalcovská dílna, keramická dílna, vyšívání, výroba dekorací a loutek a malířské ateliéry. Tento
úsek řídí, kontroluje a zodpovídá za něj vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických
dílen.
Hlavním úkolem tohoto úseku je:
a) základní výchovná nepedagogická činnost, která zahrnuje výchovné, aktivizační a
vzdělávací činnosti,
b) podpora ve zdokonalování pracovních návyků, dovedností a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění,
c) poskytování podpory v oblasti: samostatného bydlení, zajištění stravy, přípravy
stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkovávání kontaktu se společenským
prostředím, uplatňování práv a oprávněných zájmů a osobních záležitostí.
Sociální pracovnice vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení
sociálně právních problémů, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční
činnost.
Hlavním úkolem je:
a) sociální práce s koncepční činností,
b) podpora klientů a snižování míry závislosti na poskytované službě
c) jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů,
d) vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem
sociálního začlenění.
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Služba je realizována na třech odděleních se zdravotně ošetřovatelskou péčí - Včela, Beruška
a Motýl. Celková kapacita služby je 70 lůžek. Pokoje jsou většinou třílůžkové. Cílovou
skupinou jsou klienti s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let věku.
Na oddělení Včela žijí klienti s nejtěžším kombinovaným postižením, imobilitou a jsou ve
všech úkonech odkázáni na pomoc druhé osoby. Péče je poskytována i v oblasti sondové výživy
a nutriční terapie.
Na oddělení Beruška žijí klienti s nejtěžším mentálním postižením a poruchami chování, jehož
projevem bývá mnohdy agresivita nebo autoagresivita. Někteří klienti jsou částečně imobilní.
Na oddělení Motýl žijí klienti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Jsou mobilní
sami nebo za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek – vozíků, chodítek apod.
Na těchto odděleních je uživatelům poskytována péče zdravotními sestrami i pracovníky
sociálních služeb v nepřetržitém provozu.
Oddělení Včela a Motýl jsou vybaveny pojezdovým zdvihacím systémem, který má využití
zejména při manipulaci s imobilními uživateli, slouží k jejich snadné přepravě do bazénu, má
funkci chodítka apod. Celý pavilon má prostorné venkovní terasy, kde za příznivého počasí
mohou uživatelé pobývat. Přímo z teras je možný bezbariérový výstup do parku. V parku pak
možnost využít různé relaxační zóny, podívat se a pohladit koně, poníky a další domácí zvířata.
Velmi významná je pro tyto naše uživatele také rehabilitační péče, ať už ošetřovatelská nebo
poskytovaná fyzioterapeuty.
I přes těžký multihandicap se všichni uživatelé účastní nabízených terapií, samozřejmě
s ohledem na možnosti a schopnosti každého jednotlivce. Kromě zařazení do terapií probíhají
denně na jednotlivých odděleních aktivizační činnosti.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Chráněné bydlení Mačkov
Služba je realizována v 5-ti jednopatrových domcích, v každém z nich je 10 pokojů, společná
kuchyňka a společenská místnost. Většina pokojů (39) je jednolůžkových, 9 je dvoulůžkových.
Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu s návazností přímo na park. Cílovou skupinou jsou
uživatelé služby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku.
Uživatelé této služby se za podpory personálu učí žít co nejsamostatnějším životem. V pracovní
dny od 8:00 do 15:00 navštěvují terapie nebo chodí do zaměstnání, obstarávají si nákupy,
využívají běžně dostupně služby (kadeřník, pedikúra), vše dle individuálního rozvrhu. Poté
mají možnost využít některý ze zájmových kroužků, sportují, chodí na vycházky, účastní se
kulturních akcí nebo jen relaxují.
Učí se vařit jednoduchá jídla, zpracovávají suroviny ze zahrady, skleníku a potravinové pomoci.
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Starají se o drobná domácí zvířata (pes, kočky, želvy, králíci, rybičky, kanárci a dal.), která
s nimi v chráněném bydlení žijí.
Cílem je snížit v co nejširší míře závislost na službě a podpoře druhé osoby.
Chráněné bydlení Blatná
V současné době je tato služba realizována v Mačkově. Budova školy, kde se dvě místa CHB
nacházely, je v současné době prázdná a je zpracováván projekt na její přestavbu. V budoucnu
by měla celá sloužit jako chráněné bydlení pro 10 uživatelů.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Služba je realizována ve 4 dílnách – tkaní, keramika, šití+vyšívání+pletení a výroba dekorací a
loutek+malba na hedvábí. Tato služba byla v roce 2019 financována z projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji V“. Službu využívají nejen uživatelé domova, ale i klienti
z rodin. V roce 2019 bylo v rámci služby poskytnuto 11 187 kontaktů s průměrnou délkou 2,7
hodiny na jeden kontakt. Cílovou skupinou jsou uživatelé služby s mentálním a kombinovaným
postižením od 15 let věku a senioři.
Výrobky STD jsou známé svou originalitou. Slouží k výzdobě celého domova, k přímému
prodeji a výstavám. Těší se stále velkému zájmu z řad veřejnosti.
V roce 2019 jsme realizovaly dvě velké výstavy s vernisážemi, kde uživatelé služeb domova
sklidili velký úspěch. Konaly se v Galerii 9 Vysočanské radnice a Galerii U Andělíčka v Plzni.
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Zdravotně ošetřovatelská péče je zajištěna vlastními zaměstnanci. K 31.12.2019 pracovalo
v DPM 13 všeobecných zdravotních sester.
Zařízení má vlastní vybavené ordinace, kam dojíždí 1x týdně praktický lékař pro dospělé, 1 x
za 2 týdny neurolog, 1x za 2 týdny psychiatr, 1x do měsíce stomatolog a pediatr dle potřeby.
Zdravotním pojišťovnám je vykazována lékařem řádně lékařem naindikovaná péče odbornosti
913, dle § 22 písm. e), platného znění zák. č.48/1997 Sb. v souladu s platným zněním vyhlášky
č. 134/1998 Sb. a Metodikou ZP. Odbornost 913 je vykazována zvláštní formou ambulantní
péče.
Domov PETRA Mačkov má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP 111,
MV 211, VoZP 201 a OZP 207.
Příjmy od zdravotních pojišťoven činily celkem 8 795 659,62 Kč:





5 630 037,60 Kč od VZP,
1 702 232,40 Kč od VoZP,
1 382 216,22 Kč od ZP MV,
81 173,40 Kč od OZP.

REHABILITAČNÍ PÉČE
Ošetřovatelská rehabilitace je zajišťována zdravotními sestrami na jednotlivých odděleních
zdravotně ošetřovatelského úseku.
Odborná rehabilitační péče, včetně hiporehabilitace, je zajišťována 2 fyzioterapeuty na plný
pracovní úvazek a 1 fyzioterapeutem na DPČ.
V rámci rehabilitace probíhá nejčastěji klasická léčebná tělesná výchova, reflexní cvičení a
hipoterapie.

11

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Činnost je zajištěna ve 4 sociálně terapeutických dílnách:
 tkalcovské,
 keramické,
 šití+vyšívání+pletení,
 výroba dekorací a loutek+malba na hedvábí.

TERAPIE








muzikoterapie,
hipoterapie,
hydroterapie v rehabilitačním bazénu DPM,
skupinového cvičení,
vjemová terapie,
malby obrazů různými technikami, animace nakreslených obrázků,
činnosti ve skleníku.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Volný čas mají možnost uživatelé služeb trávit dle svého uvážení. V DPM pracují zájmové
kroužky – fotografický, sportovní, kroužek Šikovné ruce, což znamená pletení z papíru a
výroba bižuterie z korálků.
Soubor Mačkovské kočky je kroužkem kulturním i sportovním. Z jeho aktivit jsou to
především country tance, tance s vozíky, tance se šátky, divadelní soubor, pěvecký soubor,
kuželky, stolní tenis, i Boccia, pétanque, cubbe, šipky a další. V mnoha disciplínách dosahují
naši uživatelé velkých úspěchů.
Dále je uživatelům nabízena častá možnost kulturního a sportovního vyžití v rámci aktivizace
a sociálního začleňování.

ZAMĚSTNÁNÍ
DPM zaměstnával k 31.12. 2019 13 uživatelů na dohodu o pracovní činnosti. Vykonávali práce
ve skleníku a zahradě, při ošetřování koní, v kuchyni, prádelně a úklidu.
Mimo domov se našla pracovní příležitost pro 4 uživatele. Byli zaměstnáni u Technických
služeb v Blatné, Obci Mačkov a cukrárně Caffe Grande v Blatné.
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VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ
Vzdělávání pro naše uživatele – žáky probíhá v Základní škole Holečkova v Blatné. Tu
navštěvují 2 žáci, kterým organizace zajišťuje dopravu. Individuální výuka pro další 2 žáky
probíhá 1x v týdnu přímo v domově.
Budova bývalé speciální školy v Nerudově ulici, kterou spravuje náš domov, bude v blízkém
budoucnu procházet rekonstrukcí na chráněné bydlení. V době vydání této výroční zprávy je
dokončován projekt na přestavbu.
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociální péči zajišťují 2 sociální pracovnice pro všechny 3 poskytované služby. Údaje jsou
uváděny k 31. 12. 2019
KAPACITY SLUŽEB
Kategorie
Celková kapacita
Obsazenost k 31.12.
CHB Mačkov
CHB Blatná
DOZP
STD

Hodnota
127
127
57
0
70
30 (okamžitá kapacita)

POČET UZAVŘENÝCH SMLUV
Druh sociální služby
CHB Mačkov
CHB Blatná
DOZP
Nařízená ústavní výchova
STD

Počet uzavřených
smluv
57
0
70
0
84

POČET EVIDOVANÝCH ŽÁDOSTÍ
Druh sociální služby
CHB
DOZP
STD
Celkem

Počet žádostí
27
27
4
58

Z toho občanů
Jihočeského kraje
20
20
3
43

POČET NOVĚ UZAVŘENÝCH SMLUV
Druh sociální služby
CHB
DOZP
STD

Počet nových smluv
v roce 2019
2
0
5
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UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Důvod ukončení poskytování služby
Odchod do jiného zařízení
Odchod do soukromí, rodiny
Úmrtí
Celkem

Počet
1
0
1
2

VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ
Kategorie
Průměrný věk uživatelů služby CHB
Průměrný věk uživatelů služby DOZP
Průměrný věk všech uživatelů celkem
Nejmladší uživatelka
Nejstarší uživatelka
Nejpočetnější věková skupina 27 - 65 let

Hodnota
45,4 let
43,3 let
44,3 let
11 let
93 let
111

STRUKTURA DLE POHLAVÍ
Kategorie
Ženy a dívky
Muži a chlapci

Hodnota
105
22

STRUKTURA DLE DRUHU PŘIZNANÉHO DŮCHODU
Kategorie
Invalidní důchodci
Starobní důchodci
Děti do 18 let

Hodnota
122
1
4

POKOJE DLE POČTU LŮŽEK
Kategorie
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Tří a více lůžkový

Počet lůžek
43
11
16

VÝŠE DŮCHODU
Výše důchodu
Nejnižší
Nejvyšší
Nejčastější

Hodnota
7 687,- Kč
13 941,- Kč
11 129,- Kč (60% uživatelů)
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PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Stupeň příspěvku
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
IV. stupeň
v řízení o zvýšení příspěvku
na péči

Počet
5
26
30
66
0

OSOBA OPATROVNÍKA
Opatrovník

Počet

Rodič
Sourozenec
Ostatní příbuzní
Známý uživatelovy rodiny
Obec Mačkov
Jiný veřejný opatrovník
Svéprávní – zastupovaní členem domácnosti
Svéprávní

49
19
5
4
43
0
3
0

POČET ZAMĚSTNANÝCH UŽIVATELŮ
Místo zaměstnání
DPM
Mimo DPM

Počet
11
2
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KONTROLY V ORGANIZACI
VNITŘNÍ KONTROLY
V průběhu celého roku 2019 bylo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., vyhláškou č.
413/2004 Sb. a vnitřní směrnicí zajišťováno fungování vnitřního kontrolního systému.
Vnitřní kontrolu zabezpečuje ředitelka jako příkazce operace, vedoucí ekonomického úseku
jako správce rozpočtu a finanční účetní.
Kontroly pokladních hotovostí u sociální pracovnice a pokladní organizace provádí ředitelka
dle kontrolního plánu i namátkově.
Hlavním cílem finančních kontrol v našem zařízení bylo prověřování a dodržování právních
předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, jejich hospodárné, účelné a
efektivní vynakládání.

KONTROLY PROVEDENÉ JINÝMI KONTRONÍMI ORGÁNY







KHS – kontrola dodržování jakosti bazénové vody
Audit na funkčnost systému bezpečnosti potravin (HCCP), výrobní a hygienické praxe
KHS – kontrola stravovacího provozu
KHS – kontrola kategorizace prací a provádění pracovně lékařských služeb
KHS – kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám
Jihočeský kraj – OSOV – kontrola na využití poskytnuté účelové dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje

Všechny kontroly byly v pořádku, drobné závady byly ihned na místě odstraněny, jinak bez
závažných pochybení
V 1. pololetí byla řešena 1 mimořádná událost, a to výskyt salmonelózy na dvou odděleních
zdravotního úseku. Šetřením bylo zjištěno, že zdroj infekce nepocházel ze stravovacího úseku,
ale ze soukromých zdrojů jednoho ze zaměstnanců. U všech uživatelů i zaměstnanců, které
onemocnění postihlo, mělo mírný průběh. Doporučení hygieniků byla přijata a ihned zavedena
do provozu.

17

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Hospodaření Domova PETRA Mačkov probíhalo i v roce 2019 velmi podobně jako
v předchozích letech, sestavený finanční plán se částečně lišil od dosažené skutečnosti, ale ne
významným způsobem. Domov hospodařil s výnosy přesahujícími 74 mil. Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl zisk ve výši 5.426,70 Kč.

ZÁKLADNÍ STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ
VÝNOSY

NÁKLADY
Výnos
v tis. Kč

Výnosová položka
Tržby z prodeje služeb,
výrobků, zboží
Dotace na poskyt. soc. služeb
Příspěvek zřizovatele
Výnosy od zdravotních pojišťoven
Dotační program - STD
Jiné ostatní výnosy
Čerpání fondů
Celkem

30 191
23 007
9 300
8 906
2 976
224
132
74 736

Náklady
v tis. Kč
Osobní náklady
55 696
Spotřeba mater., potravin
5 935
Odpisy
4 529
Spotřeba energií
4 031
Služby
1 924
Pořízení drobného dlouhod. majetku
1 082
Opravy a udržování
1 022
Ostatní náklady
512
Celkem
74 731
Nákladová položka

VÝNOSY
Výnosy od
zdravotních
pojišťoven
11,9%
Příspěvek
zřizovatele
12,4%

Dotace na
poskyt. soc.
služeb
30,8%

Dotační
program STD
4,0%

Jiné ostatní
výnosy
0,3%
Čerpání fondů
0,2%

Tržby z
prodeje
služeb,
výrobků,
zboží
40,4%

Pořízení NÁKLADY
drobného
dlouhod. Opravy a
majetku udržování
Ostatní
1,4%
1,4%
náklady
Služby
0,7%
2,6%
Spotřeba
energií
5,4%
Odpisy
6,1%
Spotřeba
mater.,
potravin
7,9%
Osobní
náklady
74,5%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Výnosy z prodeje služeb
V roce 2019 tvořily příjmy z prodeje služeb největší částí příjmů domova. Celkově přesáhly
hodnotu 38 mil. Kč. Hodnota je nižší než v roce 2018. Důvodem snížení výnosů z prodeje
služeb je skutečnost, že služba sociálně terapeutické dílny byla od 1.1.2019 financována
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z dotačního programu. V roce 2018 byla financována z individuálního projektu na základě
vystavené faktury a byla tedy zahrnovaná mezi výnosy z prodeje služeb.
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ Z PRODEJE SLUŽEB
Položka
Výnosy z úhrad od klientů
Výnosy od zdravotních pojišťoven
Výnosy z doplňkové činnosti
Stravování vlastních zaměstnanců

Hodnota
v tis Kč
28 204
8 906
1 038
486

Dotace na poskytování sociálních služeb a projektová dotace
Výše dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2019 je uvedena v tabulce níže. Dotace
byla využita výhradně na financování nákladů na platy a souvisejících zákonných odvodů. Od
1.1.2019 byly sociálně terapeutické dílny financovány z projektové dotace, který je určena
právě na tento typ poskytované sociální služby. Také projektová dotace byla v roce 2019
využita výhradně k úhradě nákladů na platy a zákonné odvody. Sociální služba STD je ze
zákona poskytována bez úhrady, zpoplatněná je pouze strava, kterou si klient objedná. Náklady
na zajištění služby, nepokryté z projektové dotace, musely být hrazeny z tržeb za výrobky
z těchto dílen a z příspěvku na provoz od zřizovatele.
DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Položka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Celkem

Dotace na poskytování
sociálních služeb

Projektová
dotace

v tis Kč

v tis Kč

13 489
9 518
23 007

2 976
2 976

Příspěvek na provoz od zřizovatele
Jihočeský kraj, zřizovatel Domova PETRA Mačkov, poskytl v roce 2019 neinvestiční
příspěvek na krytí odpisů a dofinancování provozních nákladů ve výši 9 300 tis. Kč. Část
příspěvku zřizovatele v tomto roce byla použita na úhradu nákladů spojených s dočasně
navýšenou kapacitou služby Chráněné bydlení. Toto dočasné navýšení kapacity bylo nad
Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č.
OSOV/206/2019. Navýšená kapacita nad Pověření nemohla být financována z dotace na
poskytování sociálních služeb a náklady byly částečně pokryty z příspěvku zřizovatele.
Doplňková činnost
V průběhu roku 2019 byly, v rámci hospodárného využívání prostředků svěřených
k hospodaření Domovu PETRA Mačkov, zřizovatelem poskytovány služby i veřejnosti formou
doplňkové činnosti organizace. Konkrétně se jedná o tyto služby pro zájemce z řad veřejnosti:
- návštěva bazénu,
- realizace stravování,
- komerční ubytování,
- prodej drobného zboží v recepci domova
- jízda na koni.
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Zisk, který se takto v průběhu roku vytvořil, byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti
organizace.
Úroky z běžného účtu
Po několika letech, kdy nebyly finanční prostředky na běžném účtu vůbec úročeny, byla
v průběhu roku 2018 převedena část disponibilních zdrojů domova na běžný účet u UniCredit
Bank. Na tomto účtu bylo bankou nabídnuto úročení a zároveň volný přístup k prostředkům dle
provozní potřeby domova. Za rok 2019 výše úroků představovala objem téměř 100 tis Kč.

NÁKLADY
Osobní náklady
Osobní náklady tvořily, stejně jako v předchozích letech, největší část nákladů domova. V roce
2019 dosáhly celkové výše 55 696 tis. Kč, tzn. cca 74,5 % veškerých nákladů.
PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ
Hodnota

Položka

v tis Kč

Platy vč. náhrad a příplatků
Ostatní osobní náklady
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem
FKSP, PLS, OOPP, školení zaměstnanců
Zákonné pojištění zaměstnanců

39 207
1 295
289
13 622
1 119
164

Náklady na energie
Pro období 2019-2020 byl zřizovatelem na burze vysoutěžen nákup energií pro domov. Cena
byla o více než třetinu vyšší, než tomu bylo v předchozím období. Celkové výše nákladů na
spotřebované energie uvádí tabulka níže.
NÁKLADY NA ENERGIE
Položka
Elektrická energie
Plyn

Hodnota
v tis Kč

1 567
2 291

Ostatní náklady
Veškeré náklady na provoz domova byly realizovány v souladu se závaznými právními
předpisy upravujícími hospodaření organizace. Výdaje byly realizovány hospodárně, efektivně
a účelně. V průběhu celého roku byla pořádána výběrová řízení na dodavatele různých dodávek
zboží a služeb v souladu se zákonem o veřejných zakázkách i směrnicí zřizovatele. Smlouvy
byly dle platné legislativy zveřejňovány v registru smluv.
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PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK
Na základě zřizovací listiny má domov právo hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele,
Jihočeského kraje. Stav majetku k 31.12.2019 v tisících Kč:
DLOUHODOBÝ MAJETEK
Hodnota

Položka

v tis Kč (v pořizovacích cenách)

Dlouhodobý hmotný majetek
pozemky
stavby
samostatné movité věci
ostatní dlouhodobý majetek
drobný dlouhodobý majetek
nedokončený majetek

v tom

295 626
1 821
234 501
27 114
145
28 265
3 780

Dlouhodobý nehmotný majetek
v
drobný dlouhodobý nehmotný
tom majetek

482
482

ZÁSOBY
Položka

v tom

Zásoby
materiál na skladě
zvířata
zboží na skladě

tis. Kč
1 219
1 124
82
13

FINANČNÍ MAJETEK
Položka

v tom

Krátkodobý finanční majetek
běžné účty
depozitní účet
účet FKSP
ceniny
pokladny

Hodnota
v tis Kč

36 784
32 620
3 143
1 006
3
12

Veškerý majetek domova je, dle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č.
270/2010Sb., o inventar. majetku a závazků; směrnicí zřizovatele č. SM 112/RK, každoročně
podroben řádné inventarizaci. V roce 2019 proběhla ke dni 31.12.2019. Inventarizací nebyly
zjištěny žádné inventarizační rozdíly ve smyslu citovaných právních předpisů.
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POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
POHLEDÁVKY
Položka

Hodnota
v tis Kč

Pohledávky
pohledávky z obchodní vztahů

27 152
1 393

v tom

v tom

do data splatnosti
do 30 dnů po splatnosti
31-365 dnů po splatnosti
déle než rok po splatnosti

1 393
0
0
0

ostatní pohledávky (dotace na
poskytování sociálních služeb,
projektová dotace)

25 759

Položka pohledávky z obchodní vztahů zahrnuje pohledávky vůči odběratelům (zejména platby
od zdravotních pojišťoven, nevyúčtované zálohy dodavatelům - plyn, elektřina, předplatné). U
položky ostatních pohledávek nejvyšší položku tvoří nevyúčtovaná dotace na poskytování
sociální služby, kterou lze vypořádat až v následujícím roce po jejím poskytnutí.
ZÁVAZKY
Položka

Hodnota
v tis Kč

v tom

Krátkodobé závazky
závazky z obchodních vztahů
závazky za zaměstnanci
závazky vůči institucím SZ a zúčtování
daní
nevyúčtovaná dotace
ostatní závazky
Dlouhodobé závazky

31 761
872
2 634
1 914
23 007
3 334
2 756

Všechny závazky Domova PETRA Mačkov jsou do lhůty splatnosti.
Položku ostatní závazky tvoří závazky vůči klientům domova z titulu vedení peněžních depozit.
Peněžní prostředky klientů jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a v samostatné
pokladně. Dále je součástí ostatních závazků nevyúčtovaná dotace, která již byla popsána výše,
v části pohledávek.

PENĚŽNÍ FONDY
V souladu s § 29 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
hospodaří Domov PETRA Mačkov s těmito fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
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FONDOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2019
v tis Kč
Fond
Rezervní fond
Investiční fond
FKSP
Fond odměn

Stav k 1.1
1 080
25 367
1 013
46

Tvorba
107
6 632
790
0

Čerpání
163
5 297
802
0

Stav k 31.12.
1 024
26 702
1 001
46

DARY
V roce 2019 obdržel Domov od právnických i fyzických osob finanční dary ve výši Kč 51.509,Kč, věcné dary ve výši Kč 18.267,- Kč. Děkujeme!
SEZNAM DÁRCŮ DOMOVA PETRA MAČKOV
za rok 2019
Jména dárců
Potravinová banka JčK
Nutricia a.s.
Město Bělčice
Charitativní spolek Srdcovka
Mgr. Hana Frolíková
Orlík nad Vltavou, s.r.o.
Ing. Roman Češka
Sconto Nábytek, s.r.o.

INVESTIČNÍ AKCE
Zřizovatel schválil pro rok 2019 plán pořízení investic ve výši 6.230 tis Kč. Z této částky tvořila
rezerva na havárie a jiné inv. výdaje 1 300 tis Kč. Rezerva v průběhu roku 2019 byla čerpána.
Provedené investiční akce (výše investice pouze v roce 2019)
Úprava vozidla Ford pro upínání vozíků
Rekonstrukce ČOV (zahájeno 2017, zařazeno do používání 2019)
Projekt – dostavba zdravotního pavilonu (zahájeno 2018)
Výměna praček v prádelně
Univerzální kuchyňský robot
Pánev elektrická
Osobní automobil
Projekt - přestavba CHB Blatná
Projet – rekonstrukce tepelného hospodářství
Sypač – příslušenství k pracovnímu vozidlu

276 tis Kč
566 tis Kč
2 170 tis Kč
517 tis Kč
233 tis Kč
127 tis Kč
443 tis Kč
448 tis Kč
423 tis Kč
93 tis Kč

23

ZAMĚSTNANCI
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 ve fyzických osobách:
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2019:
Průměrný měsíční plat za rok 2019:

103 osob
102,8 osob
31.782,28 Kč

V průběhu rok 2019 došlo k těmto změnám v pracovních poměrech zaměstnanců domova:
FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ
Počet osob
Druh změny
vznik pracovního poměru
návrat z rodičovské dovolené
ukončení pracovního poměru
Ukončení
odchod na mateřskou dovolenou
Nástupy

z toho

celkem přímá péče
4
2
1
1
3
1
2
2
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ A
REKREAČNÍ AKCE UŽIVATELŮ DOMOVA PETRA
MAČKOV V ROCE 2019
P.č.

Datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. 1. 2019
24. 1. 2019
26. 1. 2019
14. 2. 2019
20. 2 2019
21. 2. 2019
22. 2. 2019

8.
9.
10.
11.
12.

28. 2. 2019
28. 2. 2019
5. 3. 2019
7. 3. 2019
8. 3. 2019

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Popis akce
Účast na turnaji v i Boccie
Taneční kurz
Účast na plaveckých závodech
Oslava svátku sv. Valentýna
Turnaj v i Boccie
Maškarní bál v DOZP Osek
Účast na maturitním plese ISŠ v
Příbrami
Taneční kurz
Jarní grilování na DOZP
Maškarní karneval v DPM
Účast na človíčkiádě v DOZP Osek
Pozvání na MDŽ v Mačkovské
hospodě
Účast na turnaji v kuželkách
Účast na turnaji v i Boccie
Ponožkový den
Jarní brigáda

13. 3. 2019
20. 3. 2019
21. 3. 2019
21. 3. - 22. 3.
2019
28. 3. 2019 Taneční kurz
29. 3. 2019 Vystoupení Mačkovských koček na
setkání Svazu tělesně postižených
v KCAŽ v Blatné
7. 3. – 23. 3. 2019 Světové letní hry speciálních olympiád
Abu Dhabí 2019
11. 4. 2019 Přijetí sportovců DPM u velvyslance
SAE
11. 4. 2019 Taneční kurz
12. 4. - 14. 4. Účast na Národním bowlingovém
2019 turnaji
16. 4. 2019 Soutěž „ O nejkrásnější kraslici“
16. 4. 2019 Účast na akci Vítaní jara
17. 4. 2019 Návštěva ISŠ v Příbrami
18. 4. 2019 Zelený čtvrtek v zeleném oblečení
18. 4. – 22. 4. Oslava velikonoc v DPM
2019
18. 4. 2019 Účast na turnaji ve stolním tenise
23. 4. 2019 Návštěva Pražského hradu
24. 4. 2019 Účast na Stopovací hře pořádané
denním stacionářem Strakonice
26. 4. -27. 4. Účast na Salve Caritas Salve Vita 2019
2019
28. 4. 2019 Koncert Evy a Vaška v DPM

Místo konání
České Budějovice
Strakonice
Praha
DPM
České Budějovice
Osek
Příbram
Strakonice
DPM
DPM
Osek
Mačkov
Tábor
České Budějovice
DPM
DPM
Strakonice
Blatná

SAE
Praha
Strakonice
Praha
DPM
Radomyšl
Příbram
DPM
DPM
Písek
Praha
Strakonice
Strakonice
DPM
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P.č.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Datum

Popis akce

29. 4. 2019 Oslava Filipojakubské noci v DPM
30. 4. 2019 Přijetí účastníků SO Abu Dhabí 2019 u
ministra školství, mládeže a
tělovýchovy Roberta Plagy
4. 5. 2019 Návštěva Hrnčířských trhů v Berouně
12. 5. 2019 Koncert skupiny Tamty
13. 5. 2019 Účast na turnaji v i Boccie
14. 5. 2019 Vystoupení Mačkovských koček
v pečovatelském domě v Blatné
15. 5. 2019 Účast na soutěži „ O zlatý střevíček“
16. 5. 2019 Taneční kurz
16. 5. 2019 Účast na turnaji v i Boccie
22. 5. 2019 Diskotéka v klubu Elimat
22. 5. 2019 Účast na Májovém běhu
23. 5. 2019 Účast na závodech na kolech „
Klíčkování na Komoře“
25. 5. 2019 Pochod s Mačkovem do Jindřichovic
27. 5. 2019 Pochod s Denním stacionářem ze
Strakonic
29. 5. 2019 Turnaj v Boccie
1. 6. 2019 Návštěva Zámeckého festivalu
v DOZP Osek
4. 6. - 19. 7. 2019 Výstava prací klientů DPM v KCAŽ v
Blatné
5. 6. 2019 Účast na Festivalu tvořivosti
12. 6. 2019 Taneční kurz
13. 6. 2019 Návštěva studentů ISŠ Příbram v DPM
13. 6. 2019 Účast na turnaji v petangue
15. 6. 2019 Koncert The Tap Tap
19. 6. 2019 Turnaj v KUBB
10. 7. 2019 Letní bazénová soutěž
16. 7. 2020 Sběr a zpracování okurek
17. 7. 2019 Turnaj v i Boccie
24. 7. 2019 Turnaj v Kubb
27. 7. 2019 Výstava prací klientů STD
31. 7. 2019 Turnaj v ruských kuželkách
2. 8. 2019 Koupání v lomu
6. 8. 2019 Návštěva výstavy panenek
9. 8. 2019 Pochod do Tchořovic
14. 8. 2019 Turnaj v šipkách
15. 8. 2019 Zakoupení a vyzkoušení nové
houpačky
17. 8. 2019 Návštěva blatenské pouti
22. 8. 2019 Předávání cen za výtvarnou soutěž
„ Požární ochrana očima dětí“
23. 8. 2019 Cesta za pokladem
24. 8. 2019 Účast na Veteraniádě
28. 8. 2019 Turnaj v Kubb
29. 8. 2019 Loučení s létem

Místo konání
DPM
Praha

Beroun
DPM
České Budějovice
Blatná
Sezimovo Ústí
Strakonice
Soběslav
Blatná
Blatná
Tábor
Mačkov
Okolí Tchořovic
DPM
Osek
Blatná
Tachov
Strakonice
DPM
Osek
Řepice
DPM
DPM
Radomyšl
DPM
DPM
Sedlice
DPM
Mačkov
Blatná
Tchořovice
DPM
DPM
Blatná
DPM
DPM
Písek
DPM
Strakonice
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P.č.

Datum

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

3. -4. 9. 2019
7. 9. 2019
8. 9. 2019
11. 9. 2019
12. 9. 2019
17. 9. 2019
18. 9. 2019
19. 9. 2019
20. 9. 2019
26. 9. 2019

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

26. 9. 2019
26. 9. 2019
28. – 29. 9. 2019
1. 10. 2019
1. 10. 2019
2. 10. 2019
2. 10. 2019
3. 10. 2019
8. 10. 2019
10. 10. 2019
17. 10. 2019
23. 10. 2019
23. 10. 2019
7. 11. 2019
12. 11. 2019
13. 11. 2019
19. 11. 2019

100.
101.

21. 11. 2019
25. 11. 2019

102.
103.
104.

28. 11. 2019
25. – 29. 11. 2019
1. 12. 2019

105.

2. 12. 2019

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

3. 12. 2019
3. a 4. 12. 2019
4. 12. 2019
4. 12. 2019
10. 12. 2019
11. 12. 2019
12. 12. 2019
17. 12. 2019

114.
115.

17. 12. 2019
24. 12. 2019

Popis akce
Návštěva studentů ISŠ z Příbrami
Zámecké slavnosti v Drhovli
Keramické trhy
12. Westernový den
Účast na atletických závodech
Výlet na Petřín
Účast na Sportovních hrách
Taneční lekce
Návštěva výstavy koní
Účast na výstavě „Výstava
rukodělných prací nejen seniorů“
Návštěva strakonické pouti
Ptačí hody v DOZP Osek
Národní hry v plavání
Oslava mezinárodního dne kávy
Koncert kapely Anča Band
Výlet do ZOO
Návštěva Letiště Václava Havla
Návštěva na Kubovy Hutě
Pochod kolem Čekanic
Turnaj v i Boccie
Taneční lekce
Turnaj v i Boccie
Šipkaření – turnaj Klíčku Záluží
Taneční lekce
Diskotéka ve Zběšičkách
Setkání bez hranic
Zdobení vánočního stromku na
strakonickém hradu
Stardance v Mačkově
Vernisáž výstavy prací klientů DPM
v Galerii U Andělíčka
Návštěva pekla v Příbrami
Aktivizační pobyt na Nových Hutích
Rozsvícení vánočního stromu v
Mačkově
Vernisáž výstavy prací klientů DPM
v Galerii 9
Návštěva vánočních trhů
Mikulášská nadílka
Účast na plaveckých závodech
Prodejní výstava prací klientů DPM
Předvánoční setkání
Setkání se studenty SEŠ Blatná
Návštěva výstavy v Tchořovicích
Předávání dárků od Zastupitelstva
obce Mačkov
Koledování na schodech
Oslava vánočních svátků

Místo konání
Příbram
Drhovle
Beroun
DPM
Bechyně
Praha
Hluboká nad Vltavou
Strakonice
Lysá nad Labem
Strakonice
Strakonice
Osek
Praha
DPM
DPM
Hluboká nad Vltavou
Praha
Kubova Huť
Čekanice
DPM
Strakonice
České Budějovice
Záluží
Strakonice
Zběšičky
Prachatice
Strakonice
DPM
Plzeň
Příbram
Nové Hutě
Mačkov
Praha
Praha
DPM
Strakonice
České Budějovice
Strakonice
DPM
Tchořovice
DPM
DPM
DPM
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P.č.

Datum

116.

31. 12. 2019 Oslava konce roku 2019

Popis akce

Místo konání
DPM
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VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 S.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
1) Úplný název povinného subjektu: Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná.
2) Důvod a způsob založení povinného subjektu: Domov PETRA Mačkov byl zřízen jako
příspěvková organizace Jihočeského kraje za účelem poskytování sociálních služeb.
3) Popis organizační struktury
Ve vedení Domova jsou uplatňovány dva stupně řízení. Statutárním orgánem je ředitelka
Domova PETRA Mačkov, kterou jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje. Ředitelka
jmenuje, odvolává a přímo řídí vedoucí ekonomického úseku, vedoucí zdravotně
ošetřovatelského úseku, vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen,
vedoucího technickohospodářského úseku, vedoucí provozního úseku. Úseky je dále
členěny na pracovní skupiny. Každá pracovní skupina má svého vedoucího.
4) Kontaktní spojení: adresa: Mačkov 79, 388 01 Blatná, telefon 383413111, e-mail:
info@domovpetra.cz; datová schránka: nhsu7m8
Úřední hodiny: Po-Čt 7:00 – 15:00; Pá 7:00 – 14:00
web: www.domovpetra.cz
Elektronická podatelna není zřízena.
5) Číslo účtu: 27228291/0100
6) IČ: 70871779
7) Domov PETRA Mačkov je plátcem DPH
8) Zásadní dokumenty organizace:
Zřizovací listina, koncepce činnosti pro daný rok, Programové prohlášení, Etický kodex,
Organizační řád, Pracovní řád, vnitřní Platový předpis a další vnitřní předpisy, Pověření
Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, Registrace
k poskytování sociálních služeb
9) Žádosti o informace:
O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., můžete požádat na tel. čísle 383 413 111 –
sekretariát, Po – Pá 8:30 – 13:30 nebo e-mailové adrese info@domovpetra.cz
10) Příjem žádostí a dalších podání
Viz 9)
11) Opravné prostředky
Viz 9)
12) Formuláře:
Žádost o přijetí, smlouva o uzavření služby a její přílohy – ke stažení na webových
stránkách www.domovpetra.cz
13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14) Předpisy: zákon č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 505/2006
15) Úhrady za poskytování informací
Sazebník:
Náklady jsou hrazeny, je-li informace obsáhlejší, než 10 listů formátu A4
Cena úkonu v Kč za jednotku
1. Pořízení listiny A4 černobíle
jednostranně 2,- Kč
oboustranně 3,- Kč
2. Pořízení listiny A4 barevně
jednostranně 5,- Kč
oboustranně 9,- Kč
3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)
CD-ROM
11,- Kč
4. Při vyhledávání informací přesahující 1 hodinu,
každá další započatá ¼ hodina
35,- Kč
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16) Licenční smlouvy
Domove PETRA Mačkov není vlastníkem žádné licence, na jejímž základě by mohl
poskytovat informace.
17) výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
V roce 2019 nebyla podávána do Domova PETRA Mačkov žádná žádost o informaci dle
zákona č. 106/99 Sb., žádná žádost nebyla ani odmítnuta. Vzhledem k této skutečnosti
nebyla podávána ani žádná odvolání ani stížnosti ve smyslu tohoto zákona.
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PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří podpořili finančním nebo věcným darem
uživatele našich služeb. Jejich dary využívá domov účelově v souladu s darovacími smlouvami,
převažují pak sportovní a kulturní akce pro uživatele.
Kromě těch, kteří nás podporují finančně a věcnými dary, patří velké poděkování také těm, kteří
nás už po několik let podporují tím, že věnují svůj čas i přízeň našim uživatelům a účastní se
různých akcí, které jsou pro uživatele pořádány nebo jsou nám jinak nakloněni.
Poděkování samozřejmě patří těm rodinám a blízkým uživatelů našich služeb, kteří s námi
spolupracují a na průběhu poskytování sociálních služeb se i tímto způsobem podílejí. Máme
radost ze společných setkání, kde máme nejlepší příležitost si navzájem předat informace, které
jsou důležité jednak pro život klientů v Domově PETRA Mačkov, tak i pro práci zaměstnanců
domova.
Na tomto místě bych dále chtěla poděkovat kolegyním a kolegovi z nejužšího vedení domova
za pracovitost, zodpovědnost, loajalitu a pozitivní myšlení, se kterým vykonávají svoji
náročnou práci.
Děkuji těm zaměstnancům domova, kteří každodenně odvádějí obrovský kus práce, velmi
psychicky i fyzicky náročné. Vykonávají jí s nadhledem a lehkostí, empatií a přitom velmi
profesionálně a zodpovědně. V atmosféře, která je tvůrčí, příjemná a ze které je cítit, že svou
práci berou jako poslání, do kterého vkládají i něco víc než jim ukládají pracovní náplně. Velmi
si jejich práce vážím!
V neposlední řadě patří velké poděkování samozřejmě zřizovateli, Jihočeskému kraji, za
velmi vstřícnou spolupráci, která má velký význam pro kvalitu námi poskytovaných služeb.
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ZÁVĚR
Je za námi rok 2019.
Byl náročný. Zejména v přípravách projektových prací na plánované akce. Přístavbu
zdravotního pavilonu pro 30 uživatelů, s tím související rekonstrukci tepelného hospodářství,
protože stávající kotelna by byla kapacitně nedostačující. Projekt na rekonstrukci tepelného
hospodářství byl tedy druhá akce, která se připravovala, a do třetice byl zpracováván projekt na
přestavbu budovy školy v Blatné na chráněné bydlení.
Povedlo se nám vytvořit nové webové stránky našeho domova, které vyhovují dostupnosti a
čitelnosti a nové propagační brožury.
Naši uživatelé mohli navštěvovat všechny nabízené aktivity dle jejich zájmu a možností. Svoje
schopnosti a dovednosti mohli zúročit na dvou velkých výstavách v Galerii 9 Vysočanské
radnice na Praze 9 a Galerii U Andělíčka v Plzni. Tyto dvě výstavy se stávají už několik let
tradičními a mají vždy velký úspěch.
Snažíme se pro naše uživatele shánět pracovní příležitosti a nejen prací je zapojovat do běžného
způsobu života. Velkou zásluhu na tom mají nejen sociální pracovnice, ale i všichni klíčoví
pracovníci, kteří se svými klienty individuálně pracují.
Závěrem roku 2019 obdržel Domov PETRA Mačkov ocenění hejtmanky Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské za dlouhodobý pozitivní vztah k osobám se zdravotním postižením, a to
v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a volného času. Velmi si ocenění vážíme a děkujeme za něj!
Jak už jsem napsala v úvodním slovu, teď ale prožíváme velmi složitou dobu. V době vydání
této zprávy jsou naši uživatelé i zaměstnanci nepoznamenaní epidemií coronaviru. Velmi bych
si přála, abych ve výroční zprávě za rok 2020 mohla napsat, že nás Covid-19 minul zcela
bez povšimnutí, že zase úplně normálně žijeme a pracujeme a je nám fajn.
Hodně zdraví všem!

V Mačkově 9.4.2020

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

Přílohy
Příloha č. 1: Funkční schéma
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Příloha č. 1

