
 

 

Výroční zpráva za rok 2022 

Základní informace o organizaci 

 

 

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace poskytuje 

celoroční pobytové služby seniorům, jimž je tato služba určena dle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, § 49 domov pro seniory a terénní pečovatelskou službu dle zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách, § 40. Zřizovatelem organizace je město Zákupy. 

Organizace byla zřízena 24. 4. 2003, v průběhu času se upravovala kapacita domova, kdy od 

1. 1. 2014 byla stanovena kapacita 35 uživatelů pobytové sociální služby domov důchodců. U 

terénní pečovatelské služby se stanovuje kapacita okamžitá, která se odvozuje podle počtu 

zaměstnanců. 

Personální oblast: 

Vedoucí pracovníci DD a DPS k 31. 12. 2022: 

Bc. Romana Kučerová           ředitelka  

Edita Růžičková  ekonomka a zástupce ředitele 

Irena Říhová   hospodářka  

Ladislava Brázdová  vrchní sestra  

Bc. Dagmar Bretová  sociální pracovnice pro domov důchodců 

Anna Kouřimská, DiS sociální pracovnice pro pečovatelskou službu 

 

Počet zaměstnanců domova důchodců zůstal stejný. 

Počet zdravotních sester zůstává stejný, v počtu 6  

Počet pracovníků v přímé péči zůstává nezměněn, v počtu 13 

Technicko-hospodářský úsek zůstal ve stejném počtu 7 osob.  

Terénní pečovatelská služba zůstala v počtu 3 zaměstnanci.  

 

Průměrný počet zaměstnanců zajišťujících provoz organizace v roce 2022 byl 35 úvazků. 

 



Posláním Domova důchodů Zákupy je poskytovat podporu, pomoc a péči osobám, které z 

důvodu nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. 

Nepříznivou sociální situaci pro přijetí do domova důchodců definujeme tak, že podporu, 

pomoc a péči osobám nelze zajistit prostřednictvím rodiny, blízkých osob nebo terénní či 

ambulantní sociální služby. Stav osoby vyžaduje celodenní péči druhé osoby, zejména z 

důvodů oslabení či ztráty schopností způsobených věkem či zdravotním stavem. 

Cílovou skupinou obou služeb jsou osoby, které převážně dosahují věku 65 let, mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku nebo ze zdravotních důvodů. 

Začátek roku 2022 byl výrazně ovlivněn nedostatkem zaměstnanců z důvodů onemocnění 

koronavirem a řešením situací okolo koronavirové pandemie. Jarní měsíce, a zvláště druhá 

polovina roku se již nesla v duchu navazování a obnovování vazeb na spolupracující 

organizace. 

Všichni zaměstnanci organizace splňují předepsané vzdělání, splnili i předepsaný počet hodin 

vzdělávání, jsou proškoleni v předepsaných předpisech a měli by tudíž zvládnout běžné i 

mimořádné situace, které se mohou vyskytovat při práci. 

Domov spolupracuje úzce se svým zřizovatelem a zaměstnanci úřadu, s jeho dalšími 

příspěvkovými organizacemi (Základní škola a mateřská škola). 

Velmi dobře je nastavena spolupráce s Úřadem práce v České Lípě, s OSSZ v České Lípě, se 

sociálními sestrami Okresní nemocnice v České Lípě, zaměstnanci organizace jsou členy 

sociální komise města Zákupy, Komunitního plánování ORP Česká Lípa. 

Typický uživatel sociální služby Domov důchodců je ovdovělá osoba, ve věku 83 let, 

příjemce příspěvku na péči ve stupni závislosti těžká až úplná. 

 

Domov důchodců: 

Kapacita domova důchodců zůstává stejná, 35 uživatelů v 19 jednolůžkových a 8 

dvoulůžkových pokojích.    

V průběhu roku 2022 poskytl domov své služby 45 klientům.  

Z toho bylo 35 žen, uživatelek v průměrném věku 83,16 let a mužů, uživatelů bylo 10 

v průměrném věku 79,5 let.  

V roce 2022 se dožilo věku 90 a více let 4 uživatelé. 

  

Lůžková kapacita byla využita na 99,9 %.   

V roce 2022 byl průměrný věk uživatelů domova 82,11 let.  

 



Dům s pečovatelskou službou 

Kapacita bytů zvláštního určení v DPS je 48 bytů. K 31. 12. 2021 bylo obsazeno 42 bytů a 

bydlelo zde 48 obyvatel, z toho 2 manželský páry. Volné byty byly jsou průběžně obsazovány 

novými klienty. Dva bezbariérové byty byly obsazeny osobami, které se pohybují na 

invalidním vozíku.  

 

 

Pečovatelská služba 

Posláním Pečovatelské služby v Zákupech je poskytování přiměřené pomoci v péči o vlastní 

osobu a domácnost, která Vám může pomoci změnit k lepšímu Vaší nepříznivou sociální 

situaci. Seniorům, tělesně a zdravotně postiženým obyvatelům se sníženou soběstačností 

nabízíme služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí, 

k zachování vlastních hodnot, důstojnosti a přispívají k sociálnímu začleňování. Uživatelům 

našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich samostatnost, 

aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o 

formě péče. 

Typický uživatel pečovatelské služby v roce 2022 je uživatel ve věku 78 let, s příspěvkem 

v 1.stupni., s blízkými osobami, které ovšem žijí mimo město Zákupy a jsou zaměstnaní. Má 

sníženou soběstačnost v oblasti péče o domácnost, potřebuje zajistit jedno teplé jídlo denně, a 

značnou část pomoci mu zajišťuje rodina, ale ne v denním režimu. 

 

Terénní pečovatelskou službu užívalo v roce 2022 celkem 77 uživatelů, průměrný věk 83 let.  

 

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2022 

 

Výdaje Skutečnost v Kč 

Spotřeba materiál 3 358 540 

Spotřeba energie 1 565 435 

Opravy a udržování 1 187 152 

Ostatní služby, cestovné 1 908 479 



Mzdové náklady 14 325 879 

Zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady 4 737 032 

Jiné sociální náklady  576 582 

Nákup DHM 981 840 

Výdaje – celkem 

 

28 640 939 

Příjmy Skutečnost v Kč 

Příspěvek zřizovatele – použitý 2 500 000 

Dotace od státu 9 268 718 

Příjmy od klientů – pobyt DD, příspěvky, zdravotní úkony 15 320 763 

Příjmy za obědy, služby 1 878 267 

Čerpání fondů  (rezervní fond,fond odměn,sponzor. dary) 124 208 

Ostatní příjmy –  nájem prostor DD, úroky, jiné 53 840 

Příjmy - celkem 29 145 796 

 

 

Zpráva o činnosti a výsledku byla schválena usnesením RM č.81/2023/RM bod C ze dne 16.03.2023. 

 

 

 

 

 

Zpracovala  

Bc. Romana Kučerová      

ředitelka     
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