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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 

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

Hlavním účelem a předmětem činnosti je 
 poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů, včetně služeb fakultativních; 
 správa domů s pečovatelskou službou (dále DPS) včetně úklidu a údržby; 
 hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu; 
 hospodaření s byty včetně jejich pronájmu. 

Centrum sociálních služeb  
 přijímá žádosti o ubytování v domech s pečovatelskou službou,  
 vede pořadníky pro ubytování v DPS, 
 uzavírá nájemní smlouvy a vede veškerou agendu s tímto spojenou,  
 zajišťuje úklid a údržbu domů s pečovatelskou službou, 
 poskytuje pečovatelskou službu,  
 poskytuje základní sociální poradenství,  
 zajišťuje aktivizační činnosti, 
 organizuje společenské a kulturní akce pro seniory. 

II. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, 

umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí a 

podporovat jejich soběstačnost při respektování jejich svobodné vůle. 

Cílem naší služby je: 

Naším cílem je pomocí vzájemně předem sjednaných úkonů podporovat uživatele v 
jejich domácím prostředí v těch oblastech péče, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy. Dále 
podporovat uživatele při udržování stávajících sociálních vazeb a kontaktů s přirozeným 
sociálním prostředím a při vzniku nových kontaktů. 

Cílová skupina uživatelů  

převažující cílovou skupinou jsou senioři. 

Čas a místo poskytování PS 

Pečovatelská služba je poskytována osobám se starobním nebo plným invalidním 
důchodem a trvalým pobytem v Tišnově nebo v obcích regionu. Obědy jsou rozváženy 
v pracovní dny. Terénní pečovatelská služba ve městě Tišnově se poskytuje standardně od 
pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin. V domě s pečovatelskou službou Králova funguje 
pečovatelská služba nepřetržitě.   
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Počet uživatelů PS 

K 31.12.2015 bylo evidováno 398 uživatelů pečovatelské služby s platnou smlouvou, 
což znamená mírný úbytek oproti předchozímu roku. Pokles v okrsku Králova byl způsoben 
zejména odchodem (včetně úmrtí) klientů s platnou smlouvou. 

Tabulka č. 1: Počet platných smluv na pečovatelskou službu v roce 2015 

 

Průměrný denní počet klientů pečovatelské služby vzrostl na 134, což znamená nárůst 
o 3% oproti loňskému roku. Z toho počty klientů o víkendech, kdy se služba poskytuje 
pouze na DPS Králova, se pohybují kolem 40. V pracovní době čerpá péči přes 160 klientů, 
přičemž maximum bylo 201 uživatelů služby v jednom dni.  

89% klientů pečovatelské služby nepobíralo žádný příspěvek na péči, 5 osob má 
přiznaný 3. nebo 4. stupeň příspěvku na péči, 28 uživatelů pobíralo 1. stupeň a 16 druhý 
stupeň příspěvku na péči. Údaje o závislosti klientů však mohou vycházet pouze z informací, 
které je klient ochoten sdělit. 

Činnosti pečovatelské služby 

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. 
Základní úkony pečovatelské služby stály v roce 2015 za hodinu 85 Kč, platba za dovážku 
oběda v Tišnově 12 Kč, za dovážku mimo Tišnov 16 Kč, donáška oběda v DPS 6 Kč, praní a 
žehlení prádla 50 Kč/kg.  K 1. 1. 2016 bylo nutné přistoupit k navýšení sazeb za poskytování 
pečovatelské služby z důvodu probíhajícího procesu optimalizace sociálních služeb.  

Z téhož důvodu se na rok 2016 mění také způsob poskytování některých fakultativních 
úkonů. Pečovatelská služba poskytovala v roce 2015 jako fakultativní úkon v rámci 
pečovatelské služby dovoz vozidlem na polikliniku nebo na úřad, pedikúru, dohled nad 
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dospělým občanem, zapůjčení jídlonosičů a další. V roce 2016 již bude pedikúra a dovoz 
autem poskytovány mimo sociální službu. 

Graf č. 1: Dovoz obědů podle obcí 

 

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 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 2015 v rámci pečovatelské služby rozvážku obědů 
v obcích Hradčany, Předklášteří, Březina a Vohančice. V Tišnově se obědy rozvážely také 
v částech Pejškov a Jamné.  

PŘÍJMY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Celkové příjmy z pečovatelské služby za rok od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 dosáhly 1865 
tis. Kč., což znamená oproti roku 2014 mírný pokles. Jednou z příčin je fakt, že v roce 2014 
došlo k značnému nárůstu příjmů, a to jak celkových, tak z jednoho klienta. Pečovatelskou 
službu využívalo v roce 2014 mnoho klientů s vyššími nároky na péči. Tito klienti však 
v průběhu roku 2014 a na začátku 2015 odešli nebo zemřeli, a to zejména obyvatelé DPS 
Králova. Noví obyvatelé DPS jsou soběstačnější, nevyžadují tolik péče, takže i zisk je nižší. 
Vývoj příjmů v průběhu roku a průměrné příjmy z klienta jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Celkově poklesl průměrný zisk z klienta v roce 2015 na 534 Kč, což představuje 
zhoršení o 9 % oproti loňskému roku, a tedy návrat ke stavu v roce 2013. Nárůst zisku 
z jednoho klienta byl zaznamenán pouze u klientů z terénu (tj. domácností ve městě Tišnově, 
mimo DPS), kde dosáhl průměrný příjem na jednoho klienta 1525 Kč (oproti 1463 v roce 
2014). Nejméně ziskoví byli obyvatelé DPS K Čimperku, kde jednotlivý klient odebral služby 
průměrně za 197 Kč. Na DPS Králova došlo k poklesu příjmů z jednoho klienta z 1043 Kč 
v roce 2014 na 977 Kč v roce 2015. Stále je to však o 30% více, než v roce 2013.   

Tišnov; 
25980; 78%

Předklášteří; 4819; 
15%

Hradčany ; 2025; 
6%

Březina; 251; 1%

Vohančice; 71; 0%

Dovoz obědů podle obcí

Tišnov Předklášteří Hradčany Březina Vohančice
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Tabulka č. 2 Příjmy z pečovatelské služby 
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III. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DÁLE „SAS“) 

Posláním služby je umožnit uživatelům kontakt se společenským prostředím 
prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytovat takové 
sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a 
sociálních schopností a dovedností. 

  Služba je určena zejména seniorům, ale mohou ji využívat také osoby se zdravotním 
postižením. 

Cílem naší služby je:  

 podporovat setrvání seniorů v přirozeném prostředí, 
 podporovat rozvoj nebo udržení míry samostatnosti, soběstačnosti a motivování seniorů 
k prožívání kvality lidského života. 

Sociálně aktivizační služba je poskytována v tomto rozsahu: 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a 
volnočasové aktivity, 
 sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Součástí činnost SAS je také individuální aktivizace seniorů (např. nácvik chůze 
s protézou). V oblasti pomoci při uplatňování práv klientů jde zejména o pomoc při 
vyřizování úředních záležitostí, zjišťování oprávněných nároků, pomoc při rušení 
nevýhodných smluv, při řešení dluhů apod. 

Základní činnosti se poskytují bez úhrady, klienti hradí pouze nezbytné náklady 
spojené s jednotlivou aktivitou – například vstupné, jízdné apod. 
 

Tabulka č. 3 uvádí volnočasové a vzdělávací aktivity a činnosti vedoucí k udržení a 
rozvoji schopností a dovedností seniorů, které byly realizovány v rámci sociálně 
aktivizačních činností. 

SAS v roce 2016 

V souvislosti s procesem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji je 
nutné přehodnotit formu provozování některých činností uskutečňovaných v Centru 
sociálních služeb Tišnov. Z výsledků kontrol všech služeb SAS v JM kraji je patrný trend 
nepovažovat tento typ činností za sociální službu. S účinností k 1. 1. 2016 bude proto zrušena 
registrace sociální služby a v činnosti se bude dále pokračovat jinou formou.  
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Tabulka č. 3: Aktivity Sociálně aktivizačních služeb v roce 2015 

 Akce termín počet hodin počet lidí 

Plavání Plavání Kuřim 15 krát 4  Průměrně 28  

 Mošon 16.3.2015 13 34 

Zájezdy Rájec nad Svitavou 6.3.2015 5 55 

 Flóra Olomouc 23.4.2015 9 36 

 Lomnice 15.5.2015 5 30 

 Sloupsko-šošůvské jes. 16.6.2015 7 40 

 Muzeum- Tišnov 26.6.2015 3 8 

 Jarošův mlýn 21.7.2015 5 42 

 Předklášteří 18.8.2015 5 12 

 Veselý Kopec 15.9.2015 9 52 

 Dolní Věstonice 15.10.2015 9 54 

Zábavy Maškarní 12.2.2015 5 75 

 Sluníčková 28.5.2015 5 60 

 Hodová 24.9.2015 5 80 

 Mikulášská 3.12.2015 5 80 

Kulturní akce Poslechové pořady 10 krát 2 Průměrně 18 

Vystoupení  MDŽ - Bítešan 6.3.2015 3 80 

 Tišnovský pěvecký sbor 18.4.2015 2 30 

 Svátek matek – koncert  12.5.2015 3 85 

 Oslava Dne seniorů  1.10.2015 4 80 

 Maláčová, Jakubíček 7.12.2015 2 40 

 Jiří Helán 15.12.2015 2 90 

 Vystoupení dětí z MŠ  17.12.2015 1 50 

Přednáška O houbách 17.3.2015 2 20 

 O vlcích 30.4.2015 2 20 

 Maroko 14.9.2015 2 20 

 Městská policie 10.11.2015 2 30 

 Obrana před manipulací 24.11.2015 2 15 

Výstavy Houby 2.3.2015   

 Maroko 14.9.2015   

 Velikonoční výstava 31.3.2015 8 130 

 Podzimní výstava 6.10.2015 8 60 

 Vánoční výstava 10.12.2015 8 150 

 Dny otevřených dveří 6. a 7.10.   
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IV. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

Domy s pečovatelskou službou (DPS) nejsou sice zařízením sociální péče podle zákona 
108/2006 o sociálních službách, avšak v rámci služeb pro seniory mají důležitou a 
nezastupitelnou úlohu. Umožňují žít seniorovi 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.  

CSS Tišnov spravuje celkem 145 bytů v domě s pečovatelskou službou Králova a 60 
bytů v DPS K Čimperku. Byty jsou 1+kk nebo 2+kk. Všechny domy jsou řešeny bezbariérově. 
Areál Domu s pečovatelskou službou Králova 1742 je tvořen čtyřmi objekty A, B, C, D. Ve 
všech objektech jsou nájemníkům k dispozici prádelny a sušárny, koupelny, společenské a 
denní místnosti. Byt je tvořen obytnou místností, sociálním zařízením (sprcha a WC) a 
chodbou. Jednotlivé byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, dvouplotýnkovým elektrickým 
vařičem. Ostatní vybavení a zařízení si pořizují obyvatelé samostatně. 

Budova B na ulici Králova je sídlem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Tišnov, kde lze nalézt kancelář ředitelky CSS, vedoucí pečovatelské služby, zázemí 
pečovatelek a správu DPS. Dále je zde ordinace praktického lékaře, jídelna, knihovna, 
kondiční tělocvična, rehabilitace, kadeřnictví a svoje kanceláře zde má také Ošetřovatelská 
služba Oblastní Charity Tišnov. V objektu C je prodejna s potravinami a drogerií. V budově D 
fungovala v roce 2015 kavárna „U mě“, která v listopadu ukončila činnost. 

Celková kapacita domů s pečovatelskou službou:     247 obyvatel 
Králova:          170 obyvatel  
Čimperk:            77 obyvatel 
  

Krátkodobé ubytování v DPS 

Bylo poskytováno seniorům, o které pečuje rodina doma, v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. Senior je ubytován na určitou dobu (nejdéle 1 měsíc) v pokoji vybaveném 
polohovacím lůžkem, toaletním křeslem a dalším potřebným vybavením. Po celou dobu 
pobytu má možnost si sjednat nepřetržitou pečovatelskou službu. Ke krátkodobému 
ubytování je využíván jeden byt, A 115. V roce 2015 bylo ubytovaných 7 osob, služba byla 
využita pouze 76 dní v roce. Vzhledem k nízkému využití pokoje bude v roce 2016 
krátkodobé ubytování zrušeno a byt využíván podobně jako byty 114 – 120, v nichž jsou 
méně soběstační obyvatelé DPS.  

Žádosti do DPS 

V roce 2015 si podalo žádost o ubytování v DPS 81 žadatelů, z nichž 10 bylo zamítnuto 
kvůli zdravotnímu stavu.  

Rok 2015 byl mimořádný v počtu uvolněných a znovu obsazovaných bytů, protože se 
vyměnilo 26 bytů (oproti 9 bytům v roce 2014). V prvním pololetí 2015 bylo nově obsazeno 
10 bytů, z toho 4 v DPS K Čimperku. Ve druhém pololetí 2015 bylo přiděleno 16 bytů, z toho 
6 1+kk K Čimperku, a jeden 2+kk K Čimperku. Ostatní byty byly 1+kk v DPS Králova. 
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V.    ZAMĚSTNANCI  

K 31.12.2015 pracovalo v Centru 24 zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o 
pracovníky správy DPS, což představuje správce DPS, údržbář, uklízečky, účetní a 
administrativní pracovnice. Pečovatelskou službu poskytují pracovnice v sociálních službách 
- pečovatelky přímo podřízené vedoucí pečovatelské služby. V sociálně aktivizačních 
službách pracovala jedna pracovnice na plný úvazek a dále jedna pracovnice na úvazek 
poloviční. Statutárním orgánem Centra je ředitelka.  

V průběhu roku byla uzavřena pracovní smlouva s jednou pečovatelkou a s údržbářem. 
Dále bylo sjednáno devět dohod o provedení práce, a to na zástupy v pečovatelské službě, na 
zástup za údržbáře v době nemoci a na konzultace standardů kvality sociálních služeb.  Byl 
ukončen jeden pracovní poměr, a to ze strany údržbáře, na základě posudku zdravotního 
stavu. 

V průběhu roku 2015 vykonávali v CSS praxi žáci sociálního zaměření ze SOU a SOŠ 
SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. a ze Střední školy a z oboru Ošetřovatel Střední školy a 
základní školy Tišnov. Další praxe studentů jiných škol nebo v rámci rekvalifikací probíhaly 
na základě individuálních smluv.   

Graf č. 2: Organizační struktura Centra sociálních služeb Tišnov podle počtu úvazků k 31.12.2015 

 

Vzdělávání zaměstnanců  

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

Pracovnice v sociálních službách a sociální pracovnice byly školeny v rámci projektu 
ESF „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi“ číslo 
A7.00183. Uzavřené kurzy, pouze pro pracovníky CSS Tišnov a CSS Kuřim, proběhly na 
témata: Videotrénink interakcí, Jak se bránit manipulaci, Přiměřené sebeprosazení, První 
pomoc, Jak se bránit manipulaci. Pracovnice CSS Tišnov se v rámci projektu dále zúčastnily 
těchto otevřených kurzů: Sociálně-aktivizační programy pro seniory, Metody kvality 
v sociálních službách, Standardy kvality a metodika pro terénní sociální služby, Úvod do 
sociálního podnikání, Úvod do supervize v sociální práci a Manažerská supervize.  

Ředitelka CSS

0,5 vedoucí pracovník

0,5 sociální pracovník

Správce DPS

1,0

Údržbář

1,0

Uklízečky

3,5

Administrativní 
pracovnice, účetní

2,0

Vedoucí pečovatelské 
služby

1,0

Pracovnice v sociálních 
službách – pečovatelka

14

SAS – Pracovník 
základní výchovné 

nepedagogické činnosti

1,5



Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, 

 Králova 1742, 666 01 Tišnov 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 

 

 11  

Ředitelka CSS absolvovala vedle kurzů v rámci projektu (Sociální podnikání, 
Manažerská supervize, Úvod do supervize, Aktivizační metody) několik seminářů JM kraje 
zaměřených na kontroly kvality sociálních služeb, optimalizaci sítě sociálních služeb v JM 
kraji a financování podle pravidel veřejné podpory.  Na téma financování sociálních služeb 
podle veřejné podpory absolvovala také konferenci v Praze 17.9. Dále 15.9. konferenci 
k budoucnosti sociálních služeb na FSS Brno a dvoudenní krajské zasedání APSS ČR ve dnech 
26.-27.10. 

Správce DPS absolvoval kurz 26.5.2015 týkající se nájmů bytů. Ekonomka se 5.3. školila 
v novinkách v účetnictví, 20.5. se zúčastnila semináře Vztah zřizovatele a příspěvkové 
organizace a 8.10. Závěr roku v účetnictví. Spolu s ředitelkou absolvovala konferenci pro 
ředitele a ekonomy APSS ČR 12.1. v Praze a 27.4. školeni na benchmarkingovou aplikaci JM 
kraje.  

V roce 2015 proběhlo také školení řidičů referenčních vozidel. 
 
Projekt na vzdělávání  

Od 1. 11. 2013  do 31.7.2015 probíhal v Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvkové 

organizaci  projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi“, 

CZ.1.04/3.1.03./A7.00183, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Naším 

partnerem v projektu bylo Centrum sociálních služeb Kuřim, se kterým dlouhodobě 

spolupracujeme zejména při naplňování povinného vzdělávání našich zaměstnanců. Celková 

částka, která se v projektu čerpala, je 1 030 790,18 Kč. V průběhu realizace byl projekt prodloužen 

o jeden měsíc oproti původnímu předpokladu.  

V rámci projektu proběhly vzdělávací aktivity, do kterých se podle plánu mělo zapojit 24 

osob. Ve skutečnosti bylo podpořeno 38 osob, neboť se kurzů účastnili i brigádníci zastupující za 

stálé pracovníky a noví pracovníci z obou organizací. Po rozšíření projektu dosáhl celkový počet 

úspěšných absolventů kurzů 259. Vzdělávací aktivity byly zajištěny dodavatelem vzdělávání 

vybraným na základě výběrových řízení. Byly odškoleny kurzy v oblastech: Standardy kvality, 

Metody sociální práce a péče o klienty, Komunikace Osobnostní rozvoj a Manažerské kurzy a 

supervize.  

Realizací projektu jsme získali komplexní a dlouhodobý systém vzdělávání, odpovídající 

potřebám zaměstnanců. Společné vzdělávání žadatele a partnera umožnilo zvýšit nejen 

ekonomickou efektivitu, ale díky výměně zkušeností mezi pracovníky také kvalitu znalostí a 

dovedností.  

Vyhodnocení projektu proběhlo prostřednictvím zpětné vazby lektorů a průběžným 

vyhodnocováním získaných znalostí a dovedností účastníků v každodenní praxi a na základě 

hodnotících rozhovorů vedoucích pracovníků. Po uzavření všech vzdělávacích aktivit bylo 

provedeno celkové vyhodnocení projektu, jeho cílů a přínosu vzdělávacích aktivit. Po schválení 

závěrečné monitorovací zprávy Ministerstvem práce a sociálních věcí v říjnu 2015 byl projekt 

ukončen. 
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VI. HOSPODAŘENÍ CSS V ROCE 2015 

Za rok 2015 vykázala organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková 
organizace, kladný hospodářský výsledek Kč 29 011,-.  

 

Porovnání nákladů a výnosů za rok 2014 a 2015 

Oproti roku 2014 došlo k mírnému (2%) zvýšení celkové výše nákladů, přičemž 
největší nárůst byl u nákladů na opravy a údržbu, které byly vyšší o 75%.  Přehled nákladů 
podle středisek je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Přehled nákladů CSS Tišnov podle činností 

  

Oproti roku 2014 se vedle nákladů na opravy (tabulka č. 6) navýšily také mzdové náklady 
díky zákonné úpravě tarifů.  Ostatní osobní náklady = OON představují náklady na práci 
konanou na dohody o provedení práce, popř. dohody o pracovní činnosti. V roce 2015 bylo 
těchto dohod uzavřeno celkem 11, v roce 2014 pouze 3. Vysoký počet dohod byl způsoben 
nutností zástupů za dlouhodobé nemoci v pečovatelské službě a v údržbě.  

Další zvýšení nastalo v nákladech za vodu, které vzrostly částečně díky zúčtování chyby 
z roku 2013 ve výši 101 tis. Kč, částečně kvůli skutečnému zvýšení spotřeby a ceny vody. Na 
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účtu 502 jsou zaúčtovány i náklady na energie, které spotřebovávají a hradí nájemníci. Vyšší 
náklady se potom odrazí ve vyšších platbách od nájemníků, ty se však zúčtovávají vždy až 
v následujícím roce.  

Náklady na pokuty a penále představují penále za později uhrazenou zálohu daně 
z příjmu a na později dodané hlášení o změnách v registrované službě (ukončení DPP). 
Navýšení vykazuje rovněž účet 527 v položce školení, což je způsobeno změnou účtování. 
Školení je v předchozím roce zaúčtováno na účet 518 a spolu s občerstvením představuje 
zhruba stejnou částku v roce 2014 i v roce 2015. V obou letech se jedná o částky hrazené 
z projektu.  

Změna účtování je patrná také u účtu 591 Daň z příjmu, kde je v roce 2015 započítána 
jak skutečně zaplacená daň, tak dohad na další rok. V předchozím roce je totéž zaúčtováno 
na účtech 595 a 591.  

  

Zdroje financování 

Výnosy organizace plynou z příjmů z poskytování pečovatelské služby včetně 
fakultativních výkonů (např. pedikúra, odvoz klientů k lékaři), které jsou na účtu 602, spolu 
s příjmy za obědy placené klienty. Na účtu 603 vykazuje organizace příjmy za nájemné z bytů 
a z nebytových prostor. Největší položku účtu 649 představují služby spojené s bydlením (tj. 
zejména energie) a dále např. platby vybrané od klientů za jízdné nebo vstupné v rámci 
sociálně aktivizačních služeb. Příspěvek na dovoz obědů ve výši 43 tis. Kč hradily obce, jejichž 
občanům vozí pečovatelská služba obědy.  

Tabulka č. 5: Přehled výnosů CSS Tišnov podle činností 

 
Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2015 ve výši 5 740 tis. Kč, 

což představuje 95% příspěvku v roce 2014. Závazný ukazatel na mzdové prostředky byl 
stanoven na 5 250 tis. Kč. Zřizovatelem byl nařízen odvod z investičního fondu organizace do 
rozpočtu města ve výši 2 978 600. Kč. Využitelné zdroje od zřizovatele tedy představovaly 
částku 2 761 tis. Kč. 
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Dřívější dotace MPSV na sociální služby byly v roce 2015 poprvé v kompetenci krajů a 
jejich poskytování se řídilo novými pravidly. Smlouvu na dotaci pro CSS podle těchto pravidel 
uzavíralo Město Tišnov a získané finanční prostředky přeposílalo Centru. Celková dotace 
z Jihomoravského kraje činila 679 tis. Kč, z toho 594 tis. Kč na pečovatelskou službu a 85 tis. 
Kč na Sociálně aktivizační služby. 

Na úhradu nákladů projektu „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby 
v Tišnově a Kuřimi“, A7.00183, byly v roce 2015 využity prostředky ve výši 454 tis. Kč.  

V roce 2015 došlo k navýšení nájemného v bytech DPS Králova podle paragrafu 2250 
NOZ, tj. z toho důvodu, že proběhly stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu 
pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory 
energie.  Výše nájemného se změnila z  40,09 Kč/m2 na 47 Kč/m2 

 
Přehled výnosů po střediscích je uveden v tabulce č. 5 
 
 

Pomocný analytický přehled (PAP) 
Také v roce 2015 zpracovávalo CSS Pomocný analytický přehled (PAP). Tato povinnost 

vznikla kvůli hodnotě spravovaného majetku. Výkaz slouží k získávání informací pro účely 
monitorování a řízení veřejných financí a jeho zavedení vyplývá z evropských nařízení o 
Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství  - ESA 95. Na tvorbu PAP 
nebyla poskytnuta žádná dotace ani jiná podpora od roku 2012, kdy se zaváděl, přestože jeho 
administrativní náročnost se každým rokem zvyšuje. 

 
Opravy v roce 2015 

Na opravy bylo v roce 2015 vynaloženo 954 tis. Kč. Největšími položkami byla oprava 
střechy na budově A a montáž hydroizolace na tuto střechu.  

Byla provedena výměna vodoměrů výměna lina v kancelářích, vymalovány společné 
prostory v budově C a vestibul B, opraveno osvětlení v budově C. Místnost kadeřnictví byla 
renovována, když zde bylo vyměněno lino a osvětlení. Mezi nákladnější neplánované opravy 
patřily opravy výtahů, opravy obkladů ve dvou bytech kvůli vlhkosti a plísni, opravy praček, 
opravy automobilů.  

Celkový přehled oprav v roce 2015 je uveden v tabulce č. 6 
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Tabulka č. 6: Přehled oprav v roce 2015 

 

 
Kontroly 2015 

21. 1. 2015 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrolu plateb pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ze zprávy o 
výsledku kontroly nevyplynul žádný nedoplatek ani přeplatek.      

28. 1. 2015 byla pracovnicí Okresní správy sociálního zabezpečení provedena kontrola 
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění, při odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kontrolované období 
od 1. 3.2012 do 31. 12. 2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.   

30. 3. 2015 bylo provedeno kontrolní šetření kvality sociálních služeb Jihomoravského 
kraje v sociálně aktivizačních službách (SAS)služba dosáhla pouze 3 bodů, což však odpovídá 
většině hodnocených služeb SAS v kraji. Průměrně dosáhly všechny sociálně aktivizační 
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služby pro seniory v JM kraji hodnoty 3,73 bodu z 12. Závěr kontrolního týmu byl, že nejde o 
službu, ale o volnočasové aktivity. Na základě výsledků kontrol, vzhledem k vysoké 
administrativní zátěži pro pracovníky i klienty v rámci sociální služby, vzhledem 
k optimalizaci sítě sociálních služeb a jejich financování, bylo u této sociální služby zažádáno 
o zrušení registrace. Kulturně společenské akce i další aktivity pro seniory budou 
uskutečňovány jiným způsobem. 

5. 5. 2015 proběhlo kontrolní šetření kvality sociálních služeb v JM kraji na 
pečovatelské službě. Předmětem kontroly byla zejména dokumentace týkající se standardů 
kvality sociálních služeb 3b, 4c a standard č. 5 – tj. jednání se zájemcem o službu, smlouva o 
poskytování sociální služby a individuální plánování.  Z 12 možných bodů získala 
pečovatelská služba 11, což lze hodnotit jako výborný výsledek. Kontrolou zjištěný 
nedostatek ve smlouvě při sjednávání průběhu služby, byl ihned odstraněn. 

19. 5. 2015 proběhla veřejnoprávní fyzická kontrola naplnění podmínek smlouvy o 
poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu 
s pečovatelskou službou K Čimperku. Pracovníci CSS k této kontrole připravovali podklady, 
správce DPS se účastnil prohlídky domů. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení 
příslušných nařízení vlád případně vyhlášek týkajících se dotace. 

  30. 6. 2015 byla provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření pracovníkem vnitřní 
kontroly města. Předmětem kontroly bylo hospodaření PO, vedení účetnictví, výnosy 
příspěvkové organizace. Kontrolou nebylo shledáno nehospodárné, neefektivní nebo 
neúčelné nakládání se svěřenými prostředky. 

VII. AKCE PRO SENIORY 

V průběhu celého roku se pořádaly pro seniory různé společenské, kulturní a další akce, 
které umožňují seniorům aktivně užívat života a rozvíjet společenské kontakty. Tyto činnosti 
byly v roce 2015 organizovány v rámci SAS a určeny klientům SAS, nejen z DPS, ale i 
z Tišnova. 

Zajištění akcí (organizace, doprovod apod.) je pro seniory bezplatné. Ostatní náklady, 
jako je jízdné, vstupné do památek nebo muzeí, si senioři hradí sami. 

Pro veřejnost méně viditelné, ale o to důležitější pro rozvoj nebo udržení schopností 
seniorů, jsou 
pravidelné aktivity. 
Ranní cvičení se 
koná třikrát týdně 
v tělocvičně DPS a 
účastní se jej vždy 
zhruba 11 seniorů, 
čímž je tělocvična 
naplněna. Každý 
pátek probíhají 
tvůrčí dílny, ve 
kterých senioři 
vyrábějí například 
oblíbené košíčky 
splétané ze starých 
novin, vánoční přání 
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nebo připravují výzdobu prostor Centra. Každoročně se s výrobky zde vytvořenými 
účastníme soutěže Šikovné ruce našich seniorů nebo různých výstav. S výrobky našich 
seniorů jsme se zúčastnili také Adventní trhové slavnosti na tišnovském náměstí. 

Stále větší oblibu si získávají hodiny na procvičování paměti, K dalším pravidelným 
službám patří půjčování knih z knihovny Centra, podpora používání počítače nebo 
individuální aktivizace (například nácvik chůze s chodítkem nebo o berlích).  

Spolupracovali jsme s různými organizacemi města. Jedenkrát zde vystoupily děti z MŠ 
Sluníčko, dvakrát z MŠ U Humpolky. Již tradičně dobrá byla spolupráce se ZUŠ Tišnov a MěKS 
Tišnov.  

Přehled akcí je uveden v tabulce č. 3.  

Výlety a zájezdy  

Kromě pravidelných zájezdů na 
plavání do Wellness Kuřim se 
uskutečnila celá řada výletů, které 
byly vždy plně obsazené a měly 
kladný ohlas. Senioři navštívili 
zámek Rájec nad Svitavou, výstavu 
Flora Olomouc, Sloupsko-šošůvské 
jeskyně, soubor lidových staveb 
Veselý kopec u Hlinska, Jarošův mlýn 
ve Veverské Bítýšce nebo muzeum a 
vinný sklep v Dolních Věstonicích. 
Nebylo však nutné se vydávat daleko 
– prohlídka Lomnice byla pro 
všechny také zajímavá, podobně jako 
společná návštěva tišnovského 
muzea.    

Kulturní akce 

Stejně pestrá jako nabídka výletů pro seniory, byl bohatý i výběr kulturních akcí 
pořádaných Centrem. Senioři mohli navštívit výstavy, taneční zábavy, besedy, přednášky, 
poslechové pořady, pěvecká vystoupení, kulturní pořady.  

Tradičně probíhají v Centru oslavy významných svátků v průběhu roku. 
K Mezinárodnímu dni žen popřál našim seniorkám soubor Bítešan, který zahrál a zazpíval 
lidové písně. Na koncertu k svátku matek účinkovaly členky Uměleckého souboru Janáčkovy 
opery Lenka Malinková, Marie Sedláčková a Věra Bakalová, za klavírního doprovodu 
Františka Kratochvíla. Ve čtvrtek 1. října jsme společně oslavili Mezinárodní den seniorů. 
Vystoupilo mnoho účinkujících, a to jak profesionálních, tak amatérských: děti z MŠ U 
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Humpolky, ze ZUŠ Tišnov, 
akordeonisté Minimusic, František 
Kratochvíl, taneční skupina 
Benedicat, folklórní skupina Bítešan. 
Kouzelník Katonas a Karel Gott 
revival.  

V dubnu vystoupil Tišnovský 
pěvecký sbor pod vedením Tomáše 
Zouhara. V srpnu přijeli tišnovské 
seniory navštívit jejich vrstevníci z 
Domova pro seniory Třebíč - Manž. 

Curiových se Seniors bandem. 
Bohatá na kulturní akce byla 

zejména adventní doba, do níž patří 
zdobení perníčků, vánoční tvořivá 

dílna a vánoční výstava, Mikulášská zábava s Mikulášem a čertem nebo vystoupení Jiřího 
Helána a Rosti Komosného, vystoupení dětí z mateřské školy U Humpolky, v roce 2015 také 
Vánoční rozjímání Michaely Maláčové.   

V roce 2015 se konaly čtyři taneční zábavy: v únoru maškarní zábava s panem 
Kozelkem z Malhostovic, na podzim hodová zábava s manžely Maškovými. Květnová 
tematická zábava byla tentokrát pojata jako Sluníčková a k dobré pohodě na ní přispěla Malá 
kapela Mirka Falty, která přišla zahrát k tanci i poslechu také na Mikulášskou zábavu.  

Svoje příznivce si našly i vzdělávací akce – besedy a přednášky. Senioři se mohli poučit 
o houbách, o vlcích, o Maroku, o práci tišnovské městské policie nebo o tom, jak se bránit 
manipulaci. Ing. Václav Seyfert připravil celkem deset poslechových pořadů Písničky ze 
starých časů.  

Dny otevřených dveří 

se konaly v úterý 6. 10. a středu 7. 10. 2015 vždy v době od 9 do 16 hodin v rámci Týdne 
sociálních služeb v ČR. Bylo možné si prohlédnout společné prostory Centra sociálních služeb 
jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale nahlédnout také k některým obyvatelům přímo 
do jejich bytu. Zájemci získali informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách 
bydlení v nich, o poskytovaných službách a další činnosti Centra sociálních služeb Tišnov. 
Součástí byla i malá výstavka ručních prací seniorů. O dny otevřených dveří je již tradičně 
značný zájem ze strany veřejnosti i zájemců o bydlení v DPS.  

Vypracovala: Ing. Mgr. Jana Wildová 
 

 


