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Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, bylo zřízeno jako příspěvková 
organizace k 1. 4. 2009 ze stávající organizační složky. Zřizovatelem je Město Tišnov.   

Od 1. 1. 2021 vešla v platnost nová Zřizovací listina vydaná Zastupitelstvem města Tišnova, 
v níž se upravuje hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace na základě zřizovací listiny vykonává sociální činnosti pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. Tím se rozumí: 
 
a) Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

b) Zajišťování kulturně společenské a zájmové činnosti seniorů a osob se zdravotním 
postižením. 

 
c) Správa budov s byty zvláštního určení včetně údržby a úklidu. 
 
d) Poskytování stravování a distribuce stravy seniorům a osobám se zdravotním postižení. 
 
e) Hospodaření s byty zvláštního určení včetně jejich pronájmu. 
 
f) Zajišťování silniční motorové dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro 

odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady apod. 
 

 
Současně zřizovatel povolil okruhy doplňkové činnosti navazující na náš hlavní účel, 
z kterých aktuálně provozujeme jen pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví uživatele. 
Jde o pronájem nebytových prostor podnikatelům.  

 
 

V listopadu 2019 byla odsouhlasena nová Pravidla pro poskytování nájmu v bytech 
zvláštního určení v majetku města Tišnova v tzv. Penzionu. Od roku 2020 se již postupuje jen 
podle těchto pravidel. 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
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CSS Tišnov má svěřeno městem Tišnov 205 bytů zvláštního určení. Bytové domy na ulici 
Králova a K Čimperku známé pod označením Penzion nejsou sice zařízením sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, avšak v rámci služeb mají důležitou 
a nezastupitelnou úlohu. Umožňují žít seniorovi či zdravotně postiženému ve svém 
soukromí, zařídit si byt vlastním nábytkem a organizovat si život podle svých představ a 
současně mít možnost společenského kontaktu a zajištění péče o svou osobu. Péči 
zajišťujeme prostřednictvím terénní pečovatelské služby, která je již plnohodnotnou službou 
podle zákona o sociálních službách. 

Penziony Králova a K Čimperku jsou především určeny k bydlení seniorů a zdravotně 
postižených občanů, kteří potřebují pomoc s běžnými domácími pracemi či s některými 
úkony péče o svou osobu. Je zde k dispozici pečovatelská služba, v místě praktický lékař, 
obchod s potravinami, kadeřnice, rehabilitace. Všechny domy jsou bezbariérové. Nabízíme 
i možnost společensko-kulturního vyžití zaměřeného na seniory. 

PENZION KRÁLOVA 

Celý areál penzionu Králova 1742 je tvořen čtyřmi objekty A, B, C, D a spojovací chodbou E. 
Objekty A, C, D slouží k ubytování klientů.  

Je zde 145 bytových jednotek, z toho 118 bytů 1+kk (průměrná velikost 22,5 m2) a 27 bytů 
2+kk (průměrná velikost 44 m2 - 56,5 m2).  

Výše nájemného včetně služeb byla v roce 2021 od 3.000 Kč do 4.100 Kč pro 1+kk, 5.500 Kč 
až 6.500 Kč pro 2+kk. Do služeb je zahrnuta záloha na studenou a teplou vodu, teplo, 
elektřina, další vybavení, elektřina ve společných prostorách, úklid společných prostor, 
provoz výtahu. Ostatní služby jako je využití společné prádelny, koupelny, úklid 
v domácnosti, či malé opravy si hradí obyvatelé individuálně. Nájemníkům jsou k dispozici 
společné prádelny, vybavené automatickými pračkami, koupelny. Cena nájemného bez 
služeb byla 52,70 Kč za 1 m².  
 
V roce 2021 bylo na Králové uvolněno 21 a nově obsazeno 20 bytů (jen jednogarsonky). 

Objekt B je objektem pro zajištění technického zázemí areálu Penzionu. V této budově najdete 
sídlo příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Tišnov – tzn. kancelář ředitelky CSS, 
vedoucí pečovatelské služby, zázemí pečovatelek a správu bytů.  

Velkým bonusem bydlení v Penzionu Králova je i přítomnost dalších služeb přímo v areálu. 
Je zde pedikúra, ordinace praktického lékaře, jídelna, knihovna, kondiční tělocvična, 

2. BYDLENÍ 
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rehabilitace, kadeřnictví. Pro zájemce je zde kaple. Od 16. hod do 17. hod je přístupná pro 
společnou modlitbu. V sobotu a neděli probíhají mše. 

V jídelně jsou vydávány obědy seniorům (můžeme i zdravotně postiženým), kteří bydlí 
v Tišnově. Vydávání obědů není úkonem pečovatelské služby a je plně dotováno městem 
Tišnov. V roce 2021 bylo vydáno 17.044 obědů. Město Tišnov doplácelo na jeden oběd 
téměř 15,60 Kč. 

V objektu C je prodejna s potravinami a drogerií. 
 
 
 

PENZION K ČIMPERKU  

Penzion na ulici K Čimperku č.p. 1812 a 1813 jsou dva třípodlažní, samostatně stojící 
ubytovací objekty. 

Celkem je zde 60 bytových jednotek, z toho 43 bytů 1+kk (průměrná velikost 32,5 m2) a 17 
bytových jednotek 2+kk (průměrná velikost 45 m2). 

Výše nájemného včetně služeb byla v roce 2021 cca 3.000,- Kč pro 1+kk a 5.000,- Kč pro 2+kk. 
Do služeb je zahrnuta záloha na studenou a teplou vodu, na teplo, dále elektřina ve 
společných prostorách, úklid společných prostor, provoz výtahů.  Cena nájemného bez služeb 
byla 44,95 Kč za 1 m². Obyvatelé si dále individuálně hradí spotřebovanou elektřinu. V obou 
domech jsou nájemníkům k dispozici společné prádelny, vybavené automatickými pračkami, 
koupelny a místnosti pro umístění kol. 
 
V roce 2021 bylo v penzionu K Čimperku uvolněny a nově obsazeny 2 byty (vše 
jednogarsonky) 

 Nově bylo za rok 2021 obsazeno na CSS Tišnov celkem 22 bytů. 

 

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLENÍ BYTŮ 

4. 11. 2019 na svém 6. zasedání schválilo Zastupitelstvo města Tišnov nová Pravidla pro 
poskytování nájmu v bytech zvláštního určení v majetku města Tišnova v tzv. Penzionu. Od 
roku 2020 již postupujeme jen podle těchto pravidel.  

Největší změnou oproti minulosti je rozdělní žádosti na kategorii aktuálních, to znamená, že 
žadatel chce ubytovat co nejdříve a na kategorii neaktuálních, kdy je žádost podána pro 
případné zajištění budoucnosti a v tuto chvíli ještě žadatel nepotřebuje a nechce byt.  

Žádosti z kategorie neaktuálních jsou jen uloženy a zatím „spí“. Až v okamžiku, kdy je žádost 
aktuální na základě podnětu žadatele, vstoupí do pořadníku. Všechny aktuální žádosti jsou 
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bodovány podle bytové a sociální potřebnosti žadatelů. Bodově odhodnocen je i věk či trvalý 
pobyt v městě Tišnově. Již nerozhoduje datum podání žádosti. Cílem je tak řešit aktuální 
potřebnost a poskytovat byty přednostně lidem, kteří již nemohou samostatně fungovat 
ve svém dosavadním prostředí. 

Celkem bylo v roce 2021 podáno 52 žádostí o bydlení (v roce 2020 to bylo 34 žádostí, 
ovšem v roce 2019 bylo podáno 79 žádostí) z toho 23 žadatelů podalo žádost jen pro 
zajištění budoucnosti a v tuto chvíli si nepřejí bydlet u nás. Dva žadatelé nebyli zařazeni 
do žádného pořadníku, neboť nesplňovali cílovou skupinu či nedodali potřebné formuláře. 

 

ROZDÍL MEZI POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBOU A PENZIONEM TIŠNOV 

Stále se potýkáme s problémem, že obyvatelé, jejich rodiny i odborníci, jako jsou například 
lékaři, neví a nechápou, jaký je rozdíl mezi například domovem pro seniory, což je pobytová 
sociální služba a Penzionem Tišnov, kde jsou pouze byty zvláštního určení.  

V CSS Tišnov získává nájemník pouze bydlení na základě nájemní smlouvy. Tak jako v jiných 
nájemních bytech. V pobytových sociálních službách je s ubytováním zajištěna automaticky 
i péče o každého obyvatele. Péči nájemníkům CSS Tišnov poskytuje terénní pečovatelská 
služba na základě další smlouvy a na základě potřebnosti. Pokud je nájemník soběstačný, 
nemůže využívat dotovanou pečovatelskou službu, a naopak pokud si nepřeje služby od nás 
a stačí mu péče rodiny, pak ji využít nemusí. To znamená, že můžeme poskytovat péči jen 
tomu, kdo nám to dovolí, ve formě a frekvenci jakou si sám přeje a je ochotný zaplatit. 
Nezáleží na tom, co si o potřebnosti péče myslíme my, rodina, nebo lékař. 

Setkáváme se bohužel s neadekvátními reakcemi a požadavky např. lékařů či rodin, kdy chtějí 
vědět, kolik toho nájemník například vypije, sní, jak to, že pije alkohol, proč se nemyje 
a podobně. Často tito nájemníci nemají ani sjednanou pečovatelskou službu a ani 
pečovatelská služba nemůže kontrolovat a rozhodovat například o tom, co bude kdo jíst či 
pít. Každý nájemník nese odpovědnost za svůj styl života a za důsledky, které z něho plynou. 
Pokud je z nějakého důvodu ve stavu, kdy už není schopen posoudit dosah svého jednání, 
není již vhodné, aby setrvával v Penzionu a je nutné, aby se přesunul do pobytové služby jako 
je domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem.  

Pečovatelská služba nesmí ze zákona poskytovat zdravotnické úkony, jako je například 
podávání léků, převazy. V případě, že nájemník již pravidelně potřebuje zajistit zdravotní 
péči, je opět vhodné, aby se přesunul do pobytové služby. 

Pozitivním rozdílem je pak to, že nájemník u nás bydlí ve vlastním bytě s vlastním nábytkem. 
Sám si rozhodne, jaké vybavení bude mít, jaké vzpomínkové předměty si uchová. V pobytové 
službě často bydlí obyvatelé na jedno i vícelůžkových pokojích, které jsou vybaveny místním 
nábytkem. Donesou si tam osobní prádlo a maximálně nějakou upomínku jako hrneček, 
fotky… se vším ostatním se na konci života musí rozloučit.  
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V Penzionu si nájemník určuje sám, kdy a co bude například snídat, a zda vůbec. Kdy se bude 
umývat, nebo jak se bude dlouho dívat na televizi. V pobytové formě např. v domově pro 
seniory, jde už o kolektivní zařízení, kde je v určitém čase doba snídaně, oběda, večeře. Jídla 
jsou předem daná. Do jisté míry jsou dány frekvence koupání, přestýlání postelí. V případě 
vícelůžkových pokojů, se pak člověk musí přizpůsobovat vždy částečně dalším obyvatelům 
pokoje. V hlučnosti návštěv, sledování televize, hlasitosti rádia… 

Hlavní rozdíl je tedy především v možnosti o sobě rozhodovat. V penzionu Tišnov je nájemník 
plně zodpovědný za svůj život, zdravotní stav, míru péče, kterou si sjedná, jak velký pořádek 
v bytě bude mít… Sám rozhodne, s kým a kdy se bude stýkat. Své nejbližší prostředí si utváří 
sám. A to se všemi důsledky, které z toho plynou. Nemůže mu být poskytnuta 24hodinová 
péče, nemůže mu být poskytnuta zdravotní péče, nemůže být poskytnuta péče, kterou 
si nepřeje a předem si ji nesjedná i když ji sebevíce potřebuje.  

 

OPRAVY A RENOVACE ROKU 2021 

 

 
 

V roce 2021 prošel velkou změnou vestibul v pavilonu B. Kolem veřejných WC odpadávaly 
kachličky, proto jsme je trvale odstranili a zeď natáhli novou omítkou. V místech před kaplí 
jsme odstranili nepoužívané věšáky na oděvy a v jejich místě jsme zřídili novou čekárnu před 
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ordinací praktické lékařky, kterou jsme vybavili lavicemi. Světla jsme vyměnili za úsporná 
ledková s možností jemného, regulovaného svícení led pásky i v noci. Starý nábytek z roku 
1999 jsme vyměnili za novou sedací lavici se speciálního omyvatelného a samozhášecího 
materiálu, za křesílka ze stejného materiálu a nové stolečky. Vše od české firmy TON. Chystali 
jsme i velkou výměnu dveří, ale bohužel při zaměřování firmou se ukázalo, že nynější zárubně 
jsou tak pokřivené, že by muselo dojíti k stavební výměně také zárubní. Nakonec jsme 
rozhodli, že zrenovujeme nynější dveře a nechali je potáhnout folií a přidat nové kování. 
Vypadají jako nové. Nechali jsme udělat i novou informační ceduli, která lépe odpovídá 
dnešní době. Vestibul jsme vymalovali bíle. Celý prostor se opticky zvětšil a prosvětlil. 
 
Do vestibulu jsme si naplánovali také reprezentativní zástěnu z masivního dřeva s logem CSS 
ve tvaru trojlístku ze tří srdíček, která by částečně zastínila sedací lavici a sezení udělala 
intimnějším. Bohužel firma, s kterou jsme jednali o výrobě nás z kapacitních důvodů odmítla 
a současně začal i problém s umístěním dřevěné konstrukce do evakuační cesty. Z tohoto 
důvodu nakonec tato zástěna nebyla zrealizována v roce 2021. Nakonec se nám podařilo najít 
jinou firmu, jiný materiál a i odborné posouzení od autorizovaného technika pro požární 
bezpečnost staveb s tím, že tato nová zástěna negativně neovlivní požární bezpečnost. 
Samotná realizace však bude až v roce 2022. 
 
V pavilonu B jsme také nechali zrenovovat zábradlí na schodišti vedoucí k jídelně. Nechali 
jsme zrenovovat a vyčistit i nábytek v knihovně a položili zde nový koberec. Novým 
kobercem i nábytkem pak byla vybavena i kancelář administrativní pracovnice.  
 
Stále větším a větším problémem se stává stav vodovodního potrubí a kanalizace, jak na 
Králové ulici, tak K Čimperku. Potrubí je zkorodované, zanesené, častým následkem je 
průsak, neprůchodnost, havárie. Uvedená skutečnost má negativní vliv na frekvenci oprav, 
životnost koncových zařízení a kvalitu pitné vody. V roce 2021 jsme zahájili jednání 
se zřizovatelem a s jeho pomocí se začíná řešit tento nepříjemný stav. 
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CSS Tišnov provozuje pečovatelskou službu podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Je zařazena v základní síti sociálních služeb Jihomoravského kraje a byla 
poskytována na základě pověření pro rok 2021. 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní 
situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním přirozeném 
prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. 

Pečovatelská služba byla uživatelům poskytována v domech s byty zvláštního určení 
ve sjednaných časech a byla dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně víkendů 
a svátků). Ve stejném režimu je služba od 1.1.2019 dostupná ve všech domácnostech na 
území města Tišnova a také v domácnostech ve všech obcích Tišnovska v závislosti na 
aktuální kapacitě služby. 

Pečovatelská služba je poskytována všem osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo 
zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Převážně však zůstali našimi uživateli senioři. 

Počet klientů  

• Mužů     95 
• Žen        181 

 
Průměrný věk klientů pečovatelské služby na Králové byl 81 let, na Čimperku 81 let, při 
dodávce obědů 79 let, v terénu 75 let. 

 
 

ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Činnost pečovatelské služby je běžně financována z dotací (podle §105 JMK, podle §101 
MPSV), z povinného podílu obcí, z příspěvku zřizovatele a z úhrad od uživatelů. 

Pečovatelská služba zajišťuje všechny základní činnosti uvedené ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. 
v platném znění, kam patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sazba 
základních úkonů pro uživatele pečovatelské služby byla 130,- Kč za hodinu, donáška oběda 
v DPS 10,- Kč. Praní a žehlení prádla 70,- Kč/kg.   

3. PÉČE O KLIENTY 
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PŘÍJMY OD UŽIVATELŮ PODLE ÚKONŮ 

 
Úkon Příjem 

pomoc při prostorové orientaci 348 690,39 Kč 

běžný úklid a údržba domácnosti 349 562,63 Kč 

dovážka oběda v Tišnově 384 510,00 Kč 

příprava a podání jídla a pití   99 807,84 Kč 

dovážka oběda mimo Tišnov 171 240,00 Kč 

pomoc při úkonech osobní hygieny  172 808,92 Kč 

běžné nákupy a pochůzky 142 136,70 Kč 

pomoc při oblékání a svlékání 134 005,26 Kč 

donáška oběda v DPS 93 180,00 Kč 

praní a žehlení osobního prádla 82 971,00 Kč 

 
 
 
 

DOVÁŽKA OBĚDŮ 

Pečovatelská služba zajišťuje také dovážku obědů, která coby sociální služba podporuje 
soběstačnost seniorů. Často právě teplé jídlo poskytované denně umožní setrvat uživateli 
služby v přirozeném domácím prostředí, přičemž komerční služby, které by v potřebné 
kvalitě byly schopné rozvozu tolika obědů, zde stále neexistují.  

Klienti mají na výběr ze tří jídel, z nichž jedním je diabetická dieta, druhou možností šetřící 
dieta a třetí variantou strava normální.   

CSS Tišnov provádělo v roce 2021 v rámci pečovatelské služby rozvážku obědů v obcích 
Hradčany, Předklášteří, Březina a Vohančice. V Tišnově se obědy rozvážely také v části Jamné 
a Hájku. Platba za dovážku oběda v Tišnově byla 15 Kč, za dovážku mimo Tišnov 20 Kč.   

Rozvezli jsme celkem 34.247 obědů a z plateb za dovážku jsme získali příjem 555.750 Kč. 
Náklady (osobní náklady, benzín, opravy aut, odpisy) činily 1.408.048 Kč. Z dotací JMK 
a MPSV bylo na rozvážku obědů v roce 2021 použito 807.546 Kč. Z příspěvku města Tišnova 
44.751 Kč. Doplatek na dovážku jednoho oběda pak z veřejných zdrojů činil téměř 25 Kč.  
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Kulturní a aktivizační činnost pro seniory byla v r. 2021 díky přetrvávající pandemické situaci 
omezena. Až do léta nebylo možno organizovat žádné společné aktivity. Neuskutečnily se ani 
pravidelné, připravené akce jako Maškarní taneční zábava, poslechové pořady p. Seyferta, 
oslava MDŽ (jen jsme přinesly naším ženám kytičku petrklíčů), Velikonoční dílny, plavání 
ve Wellnes Kuřim. 

Od května byly pak obnoveny pravidelné aktivity. 
Ranní cvičení, které se konalo 3x týdně v tělocvičně, kde se zapojili jako předcvičující i naši 
senioři. Cvičení bylo zaměřeno na uvolnění a protažení těla s důrazem na správné provedení 
cviků spojené se správným dýcháním. Kondiční část cvičení se provádí s pomocí 
nakoupených cvičebních pomůcek – činky, gumy, balony. Každou hodinu ukončovali nějakou 
hrou, tak aby odcházeli příjemně naladění. Cvičení se účastní 9-10 seniorů. 
 
Trénování paměti probíhalo jednou týdně v knihovně. Senioři si zde procvičovali 
dlouhodobou i krátkodobou paměť, rozšiřovali slovní zásobu, procvičovali jemnou motoriku. 
Z předložených jednoduchých i složitějších testů si mohli ověřit svoje znalosti z různých 
oblastí. Dostávali také práci domů, kterou si následující týden zkontrolovali. Účast 10-12 
seniorů. 

Zpívánky – probíhali pravidelně jednou týdně v knihovně. Senioři měli své zpěvníky, ze 
kterých si vybírali oblíbené písničky a ty si také zazpívali. Písničky byly především lidové 
a veselé. Pro různá vystoupení nacvičovali hudební pásmo např. ke Dni seniorů. 

V létě proběhly dvě venkovní akce. Turnaj v pétanque a pak ve spolupráci s MĚKS Tišnov 
jsme pro seniory uspořádali Senior party s cimbálem. 

Vzhledem k horkému počasí a nejisté situaci jsme neorganizovali žádné zájezdy ani kulturní 
akce. Také cvičení seniorů kvůli horku probíhalo nepravidelně. 

V za r í  jsme uskutec nili videokonferenc ní  pr edna s ku s Alenou Schillerovou a ope t jsme zac ali 

jezdit na plava ní  do Kur imi. 

V r í jnu jsme na oslavu Mezina rodní ho dne senioru  uspor a dali pr edstavení  a sami nacvic ili 

hudební  a tanec ní  pa smo a za roven  na Penzionu probe hl Den otevr eny ch dver í . 

Koncem listopadu jsme pro seniory uspor a dali v jí delne  tradic ní  Perní kovou dí lnu. Byly 

uskutec ne ne  pla novane  zpí va nky s harmonika r em p. Hofí rkem, kde jsme si spolec ne  

zazpí vali. 

4. AKCE PRO SENIORY 
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Zac a tkem prosince jsme v jí delne  za spolupra ce s Artperiscope zaha jili ty denní  vy stavu 

betle mu  p. Jí lka. Me la velky  u spe ch, pr is lo celkem 160 na vs te vní ku , nejví ce se betle my lí bily 

de tem ze s kolky. 

Koncem roku se pandemicka  situace zac ala zhors ovat, a tak se uz  napla novana  Mikula s ska  

tanec ní  za bava a Va noc ní  koncert p. Hela na bohuz el neuskutec nil. Mí sto toho jsme alespon  

nas im obyvatelu m pr ed Va noci dali do schra nek c okola du s novoroc ní m pr a ní m. 

Pravidelne  aktivity byly takte z  pr erus eny. Cvic ení  pame ti, ktere  je u senioru  ve velke  oblibe , 

se na m podar ilo zachovat, a to formou dona s ky uc ební ch listu  do schra nek. Sluz bu vyuz ilo 

30 obyvatel. Stejne  tak jsme dona s eli i knihy na pr a ní  pr í mo do bytu.  Obyvatelu m, kter í  se cí tí  

osamoceni, byla ope t nabí dnuta moz nost pravidelne ho telefonní ho kontaktu. Tuto sluz bu 

vyuz ilo 12 obyvatel.  

 

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2021 

 Akce Termín Počet lidí 

Plavání Plavání ve Wellness Kuřim 3krát 17 (průměrně) 

Kulturní akce Poslechové pořady z cyklu Písničky ze 

starých časů 

5krát 14 (průměrně) 

 Senior party s cimbálem 23.7. 30 

 Den seniorů + den otevřených dveří 7.10. 90 

 Zpívánky s harmonikářem p. Hofírkem 23.11. 20 

Výstavy Perníková dílna  26.11. 12 

 Tišnovské betlémy 14.12.-22.12. 160 

Letní venkovní akce Turnaj v Pétanque 24.8. 12 

Přednášky Videokonference s Alenou Schillerovou 3.9. 25 

 Milostivé léto 24.11. 15 
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K 31.12.2021 pracovalo v Centru sociálních služeb 27 zaměstnanců v hlavním pracovním 
poměru. Za celý rok pracovalo v CSS Tišnov celkem 34 zaměstnanců (30 v pracovním poměru 
a 4 na dohodu), celkem na 26,45 přepočtených úvazků. 4 pracovnice čerpaly rodičovskou 
dovolenou, jedna se v listopadu vrátila do práce. Hlavní pracovní poměr ukončili 
3 zaměstnanci, do hlavního pracovního poměru nastoupili také 3 zaměstnanci.  

Náhradu v dočasné pracovní neschopnosti čerpalo celkem 18 zaměstnanců v celkové výši 
rekordních 189.284 Kč a k tomu byl vyplacen příspěvek při karanténě 4.212 Kč (v roce 2020 
144.613 Kč 16 zaměstnanců; v roce 2019 to bylo 11 zaměstnanců a náhrada v DPN byla 
58.804 Kč). 

Stejně jako loni u nás nemohli vykonávat praxi žáci z oboru Ošetřovatel Střední školy 
a základní školy Tišnov. 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12.2021 

 

 

 

ředitelka

správce DPS

uklízečky

údržbář

administrativní 
pracovnice

účetní

vedoucí pečovatelské 
služby

pracovnice v 
sociálních službách:   

*pečovatelky           
*pod dohledem 

sociálního pracovníka
pracovnice pro 

kulturně -aktivizační 
činnost

5. ZAMĚSTNANCI  
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

Vzdělávání pracovníků probíhalo odlišně pro pracovníky poskytující sociální služby a pro 
ostatní pracovníky. Pečovatelky a sociální pracovník jsou povinni podle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách absolvovat 24 hodin vzdělávání za rok.  

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovník absolvovali 8 hod kurz První pomoc 
se zaměřením na seniory, 8 hod kurz Pády seniorů a 8 hod akreditovaný kurz Práva 
a povinnosti při práci s klientem. Pro pracovnice pečovatelské služby probíhala skupinová 
supervize velmi omezeně, neboť jsme se vyhýbali skupinovým akcím, jak to jen šlo. V roce 
2021 proběhla dvakrát se supervizorkou MUDr. Helenou Hájkovou. 

V dubnu 2021 proběhlo také školení řidičů referenčních vozidel a školení BOZP pro všechny 
zaměstnance.  
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 NÁKLADY  
      

Účet Název účtu Plán 
rozpočtu v 

tis. Kč 

    Upravený      
plán rozpočtu         
v tis. Kč 

  Skutečnost        
k 31.12.2021         
v tis. Kč 

Index v % 
(plnění vůči 
upravenému 

plánu) 

501 Spotřeba materiálu 485 485 469 99  
spotřební a režijní materiál 260 

 
303 117  

čistící prostředky 130 
 

57 44  
knihy a časopisy 5 

 
7 140  

pohonné hmoty 90 
 

86 96 

502 Spotřeba energie 1 290 1 295 374 29  
voda 280 

 
65 23  

elektrická energie 590 
 

249 42  
teplo 400 

 
60 15  

plyn 25   0   

511 Opravy a udržování 1 180 1 180 1 989 169 

512 Cestovné 6 6 1 17 

513 Náklady na reprezentaci 5 5 7 140 

518 Ostatní služby 4 851 4 851 4 541 115  
hovorné a poštovné 120 

 
121 101  

revize 111 
 

132 119  
ostatní výše nezařazené sl. 500 

 
718 144  

obědy 4100 
 

4585 112 
 

bankovní poplatky (569) 20 
 

  0 

521 Mzdové náklady 10 490 11 256 11 256 100 

524 Zákonné sociální pojištění 3 566 3 566 3 650 102 

525 Jiné sociální pojištění 45 45 45 100 

527 Zákonné sociální náklady 550 550 617 112 

538 Jiné daně a poplatky 48  48 12 25 

531 Daň silniční 2 2 0 0 

549 Ostatní náklady z činnosti 4 0 20   

551 Odpisy dlouhodobého majetku 3 736 3 736 3 745 100 

558 Náklady z drobného dlouh. 
majetku 

300 300 942 314 

569 Ostatní finanční náklady 20 20 6 30 

591 Daň z příjmů 0 0 -21   
běžné úč. období 0 0 0   
vypořádání předchozího úč. obd.     -21    
Náklady celkem 26 559 27 325 28 646 108 

 

6. HOSPODAŘENÍ CSS V ROCE 2021 
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Rok 2021 byl opět poznamenán pandemií covid – 19 i ve finanční sféře. Opět byl v průběhu 
roku upravován rozpočet. A to jak na straně nákladů, tak na straně výnosů. Největší 
nepředvídatelné navýšení nákladů bylo ve mzdové oblasti, kdy došlo k navýšení platových 
tarifů o 10 % a pak k vyplácení mimořádných odměn za práci v II. vlně covidu -19.  Závazný 
ukazatel na mzdové prostředky byl v původním rozpočtu schválen na 10.490 tis. Kč, na konci 
roku pak bylo Radou města schváleno navýšení na částku 11.256 tis. Kč. Nebylo třeba žádat 
zřizovatele o dofinancování. Navýšení mzdových nákladů se podařilo kompenzovat žádostí 
o dofinancování z dotace podle §101 (získali jsme navíc 720.600 Kč) a mimořádnou dotací C 
na odměny (1.025.118 Kč).  

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

  
     

Účet Název účtu Plán 
rozpočtu v 

tis. Kč 

    Upravený      
plán rozpočtu         
v tis. Kč 

Skutečnost        
k 
31.12.2021         
v tis. Kč 

Index v % 
(plnění vůči 
upravenému 

plánu) 

602 Výnosy z prodeje služeb 7 558 7 558 7 490 105 

  tržby z obědů  4 120 
 

4 584 111 

  pečovatelská služba 2 220 
 

2 171 98 

  z dovozů autem 10 
 

9 90 

 ostatní – opravy, úklidy 1208  1 193 1 163 96 

603 Výnosy z pronájmu 4 619 4 619 4 603 100 

648 Čerpání fondů   617  

649 Ostatní výnosy z činnosti 600 600 33 6 

669 Ostatní finanční výnosy 
   

  

672 Provozní dotace MěÚ 8 570 8 570 8 570 100 

672 Dotace JMK, MK, MPSV 5 000 5 000  5 597 112 

672 Rozpouštění transferu 212 212 212 100 

 Dotace - §14 C - covid    1 025  

 Dotace - §14 E - covid    86   

  Výnosy celkem 26 559 27 325 28 671 108 

            

  Hospodářský výsledek 0,00 0,00 25,00   

 

Výnosy organizace plynou z příjmů z poskytování pečovatelské služby na účtu 602, který 
zahrnuje i platby od klientů za obědy a příjmy z dovozu autem. Na účtu 603 vykazuje 
organizace příjmy za nájemné z bytů a z nebytových prostor. Na účtu 649 jsou např.  výnosy 
nájemníků – plátců DPH, platby vybrané od klientů za jízdné nebo vstupné v rámci kulturních 
akcí, ze společného úklidu apod.  

Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2021 schválen ve výši 
8.570 tis. Kč. Z toho 2.079.942 Kč byl povinný podíl spolufinancování obcí, určený na provoz 
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pečovatelské služby. A současně bylo zřizovateli vráceno 3.267.600,- Kč za odpisy svěřeného 
majetku.  

Další financování sociálních služeb v roce 2021 probíhalo v režimu veřejné podpory 
a vyrovnávací platby. Z finanční podpory podle § 101 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách získalo CSS Tišnov prostředky ve výši 5.298.tis Kč (v roce 2020 to bylo 4.606 tis. Kč, 
v roce 2019 to bylo 2.909 tis. Kč), z podpory podle § 105 pak 299 tis. Kč (loni to bylo 
264 tis. Kč a v roce 2019 to bylo 236,8 tis. Kč). Mimo vyrovnávací platbu se podařilo získat 
další mimořádné dotace dle § 14 C a D na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců 
a financování zvýšených provozních nákladů v souvislosti s pandemií Covid 19, které byly 
poskytnuty ve výši 1.111 tis. Kč. Tyto prostředky společně s povinným podílem obcí byly 
použity pouze na financování pečovatelské služby. 

Za rok 2021 vykázala organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 
kladný hospodářský výsledek 25 tis. Kč. 

 

ÚČETNICTVÍ   

 
Od 1.1.2021, jak bylo uvedeno na začátku, je platná nová zřizovací listina. V ní zřizovatel nově 
vymezil hlavní činnosti a současně i doplňkové činnosti. Dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění jsme pak povinni tyto 
doplňkové činnosti sledovat odděleně. Pro tento velký úkol byl opět pomocí nový účetní 
program Vario, který byl pořízen v roce 2020.  
 
V první třetině roku jsme pořídili také nový mzdový modul k již zakoupenému programu 
Vario a zpětně proběhl převod mezd z původního programu Gordik včetně auditu 
personálních složek. Díky novému mzdovému modulu Vario bylo možné rozčlenit úvazky 
a následně náklady na pracovní pozice podle jednotlivých středisek hospodaření (reálné 
činnosti CSS) a zřizovatelem určenou doplňkovou činnost.  Nyní je velmi jednoduché sledovat 
skutečné toky peněz v jednotlivých střediscích (při jednotlivých činnostech).  
  
Na konci roku jsme se soustředili na převedení evidence výběrů, inkas, rozúčtování záloh 
a všech operací souvisejících s pronajímáním do stávajícího nájemního programu iDes. Celý 
proces změn ještě není u konce a bude pokračovat ještě v roce 2022. 

Pokud jde o investiční majetek, bylo nám 1.1.2021 převedeno technické zhodnocení našeho 
zateplení a rekonstrukce ohřevu teplé vody, které mělo zatím kvůli podmínkám dotačního 
procesu na starosti Město Tišnov. Jde o nerozpuštěný transfer a oprávky za celkem 33 mil. 
Tím jsme se opět stali povinnými při vykazovaní do Pomocného analytického přehledu PAP. 
Celkový náš investiční majetek byl doposud veden a odepisován na základě výpočtů 
vedených v excelové tabulce. Koncem roku jsme tedy začali převádět majetek do již 
zavedeného účetního programu Vario a již od roku 2022 bude majetek evidován 
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a odepisován v rámci tohoto programu. V průběhu roku 2022 pak ještě plánujeme zavést do 
tohoto programu i evidenci drobného dlouhodobého majetku, což nám do budoucna 
zjednoduší evidenci, vyřazování a filtrování dle našich potřeb. Jde o více než 2.000 položek. 

 

 

Vypracovala: PhDr. Jana Hutařová 
 


