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Základní informace o organizaci: 

 
Hlavní účel a předmět činnosti organizace: 

 
Příspěvková organizace Pardubického kraje Ústav sociální péče Žampach je ústavem sociální 

péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komplexní a nedělitelnou 
celoroční ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku od  tří do dvaceti 
šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou. 
Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let postižené mentálním 
postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též 
tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení.V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu.  
 
Rozpis hlavního předmětu činnosti: 

  
Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční ústavní sociální péče, především pro mentálně 

postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou 
postižení též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně 
postižené mládeže, a poskytování sociální péče pro dospělé klienty ve věku od dvaceti šesti let 
postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení 
těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou 
péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího 
stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást 
zahrnuto rovněž: 
• ubytování, stravování a komplexní sociální péče pro umístěné klienty, 
• zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich 

schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni, 
• úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu 

nebo během pobytu, 
• poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům, 
• zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a 

zapojení do společenského života, 
• zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním, 
• zajištění výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských i jiných mezilidských 

vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů 
rozvedených rodičů a jejich dětí, na péči rodičů o děti zdravotně postižené a na mezigenerační 
vztahy v rodinách, a to prostřednictvím začleněné Manželské a rodinné poradny v Ústí nad Orlicí, 
která nemá právní subjektivitu a která je organizační složkou příspěvkové organizace Pardubického 
kraje Ústavu sociální péče Žampach. 

výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a 
nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací 
listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro 
naplnění hlavního účelu a hlavního 
 
Doplňková činnost organizace: 
Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. 
 
Pomocné hospodářství a ústavní (dílenská) výroba: 
    Organizace zřizuje a provozuje Pomocné hospodářství a ústavní (dílenskou) výrobu. 
Ta to netvoří předmět doplňkové činnosti organizace ani vedlejší (hospodářské) činnosti 
organizace, slouží k rozvíjení dobrovolné výchovné a pracovní a produktivní činnosti obyvatel v 
smyslu platných předpisů sociální péče. 
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I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY 
 
1. Uživatelé služeb a zaměstnanci ústavu 
 
1.1. Počet obyvatel ke dni 31.12. 2004 - z toho muži a ženy ( chlapci a dívky),  
       průměrný věk, rozdělení podle věkových skupin   
 
    Ústav sociální péče má kapacitu 119 lůžek. ÚSP je zařízení pro celoroční pobyty. Je však 
připraven v rámci volné kapacity poskytovat i přechodné pobyty. K 31.12.2004 ÚSP poskytoval 
péči druhý domov 4 ženám a 115 chlapcům a mužům převážně z Pardubického kraje a 
Královéhradeckého kraje.  
    Od roku 1998 ÚSP Žampach poskytuje péči i  ženám a dívkám.  
 
Struktura klientů dle věku : 
Věk Počet  
0-6 let             --- 
7-12let 5 klientů 
13-18 let 13 klientů 
19-26 let 12 klientů 
27 a více 89 klientů 
 
Věkový průměr 34, 87 roků 
 
Věk nejmladšího klienta 8 let 
Věk nejstaršího klienta 78 let 
 
Klienti dle délky pobytu v ÚSP  Hodnota  
Méně než 10 let             23 
10 – 20 let          48 
Více než 20 let 48 
Průměrná délka pobytu 18,33 
Nejdéle v ÚSP Žampach let 45 
 
PŘEHLED O VYUŽITÍ LŮŽKOVÉ KAPACITY (průměrný  počet  uživatel služeb v roce)* 
1998 1999 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

118,9 
 (99,92%) 

119,26 
(100,22%) 

120,7377 
(101,46 %) 

121,4963 
(102,9 %) 

122,8619 
(103,25 %) 

120,9962 
(101,68%) 

118,8462 
(99,87 %) 

*Nevyužití lůžkové kapacity je dáno průběhem správního řízení o přijetí uchazeče.  
  Překročení lůžkové kapacity vyplývá z realizovaných přechodných pobytů uživatelů. 
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1.2. Zaměstnanci - celkový počet (přepočtený k 31.12) 
       (členění podle povolání hospodářsko správní, zdravotničtí, vychovatelé, sociální, manuálně  
       pracující, pracující na směny)  
 

Celkový počet – fyzický         k 31.12.         66,5 
Celkový počet –  přepočtený  k 31.12.          63,8 
 

       V přímé péči pracuje celkem : 44 zaměstnanců, z toho 17 zaměstnanců pracuje 
v třísměnném provozu a  23 zaměstnanců pracuje ve dvousměnném provozu. 
        

SYSTEMATIZACE PRACOVNÍCH MÍST, KATEGORIZACE A LIMITY  ZAMĚSTNANCŮ 
V ÚSP, PLÁN, SKUTEČNOST  

Období :  r. 2004    
POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI (bez funkč. zaměst.) 2,85 : 1 
   

PŘÍMÉ 
PÉČE 

  41,25                                 Ozn. prac.režimu: PLÁN SKUT 
k31.12 

Tj % 

  ZDRAV. PRAC.:  8 Z toho:    
   J funkč. ZP (ved. zdr. péče)  1 
   T SZP   (sestra)   6 

   D odbor. ZP (rehabil.pr.,..)   1 

1 
 
5 
 
1 

75% 

   T NZP 
   T PZP  (sanitář) 

 
  0 

0 0 
 

  PEDAG. PRAC.   14,25 Z toho:    
   J funkč.VP (ved.vých.péče)   2 
   D Vychovatel 12 
   J odbor. VP (logop.) 0,25 

2 
12 
 
0,25 

103,5%

   D ošetř. PV 0 0  
  PRAC. OBSLUŽ. A 

ZVP 
 19 PRAC. SOC. PÉČE  z toho:    

   J PSP – ZVP a PV 1 
   D PSP – ZVP a PV 6  
   T PSP - ZVP 12 

1 
10 
12 

121% 

NEPŘÍMÉ 
PÉČE 

20,5       

  ADMINISTR. PR. 
(hospd. sprv. a provoz. tech.) 

   7 Z toho:    

   J statut.zást. org.    1 
  vč.  SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ! 

     a MZDOVÉ ÚČTÁRNY ÚSP J THP  (EK,SP,ÚČ,TECH)   5 
   J skladní     1 

1 
4 
1 

85,7% 

  PR.POMOC. PROVOZ 
(zaměst.přev.man.prac.) 

 13,5 Z toho:    

   J Prádelna šijovna    4 
   J údržba,řidič,topič    2,25 
   J Úklid    0,25 
   D stravovací provoz    7 
    Ostatní  

3,8 
2,25 
0,25 
7 

100% 

MRP Ústí 
n.Or. 

2,5 DELIM. PRACOVIŠTĚ 2,5 Z toho:    

   J Odborný pracovník MRP 1,5 
   J Sociální pracovnice MRP 1 

1,5 
1 

100% 

NEZAŘ. 
(rezerva) 

1,75 brig. výpomoc (nemoc,dovol.)   1,75 0 0% 

CELKEM  66 limit zřizovatele   66 66,05 100,07% 
-jednosměnný režim ……….. 40,00    označení „J“ 
-dvousměnný režim …………38,75   označení „D“ 

                      -třísměnný režim   …………   37,50   označení „T“ 
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Struktura zaměstananců dle věku : 
Věk Počet  
20 a méně let              1 
21-35 let          11 
36-45 let          22 
46-55 let       23 
55 a více         9 
 
Věkový průměr 40,72 
 
Věk nejmladšího zaměstnance 20 
Věk nejstaršího zaměstnance  67 
 
Zaměstnanci dle délky prac. poměru 
v ÚSP Žampach: 

Hodnota  

Méně než 10 let             35 
10 – 20 let          27 
Více než 20 let 5 
Průměrná délka  8,1 
Nejdéle v prac. poměru let 28 
 
 
2. Péče a služby 
 
2.1. Standardy kvality péče 
      V roce 2004 se začaly v ÚSP Žampach naplňovat tzv. Standardy kvality   sociálních 
služeb. V rámci těchto bylo stanoveno Základní programové prohlášení –  poslání 
principy a cíle Ústavu sociální péče  Žampach. 
 
2.1.1.  Poslání 
    
        Základním posláním Ústavu sociální péče Žampach je poskytovat službu zaměřenou 
na podporu rozvoje schopností uživatele za účelem snižování stupně jeho závislosti na 
plném ústavním zaopatření, poskytovat službu spočívající v podpoře a ochraně práv 
uživatele v rámci ústavního zaopatření a v dalších rizikových oblastech života uživatele a 
poskytovat podporu uživateli v jeho možnostech vést běžný způsob života. 
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2.1.2. Pricipy a cíle 
    
    Základní  principy a cíle podpory a péče v Ústavu sociální péče Žampach jsou : 
 
1)  propojování ústavního systému péče se společenským prostředím 
2)  vytváření podmínek pro kontakt uživatele se společenským prostředím 
3)  využívání historických, kulturních a přírodních hodnot místa pro tvorbu  
     vazeb ústavního systému péče se společenským prostředím 
4)  integrace osobních potřeb a zájmů uživatele, společenských potřeb a  
     norem a vnitřních pravidel ústavní péče   
5)  vytváření podmínek pro kontakt uživatele s problémovými situacemi 
     běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli při   
     řešení těchto situací 
6)  vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života 
7)  vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti 
     uživatele 
8)  vytváření a udržování systému požadavků, podpory a rozvoje profesní  
     odbornosti  poskytovatele 
9)  vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce  
     poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů 
10)vytváření a udržování systému podporující péče založené na osobních  
     lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče 
 
      Pro zajištění rozvoje v dosahování základních cílů služby jsou v organizaci dále 
  návazně zpracovány tyto dokumenty požadované zřizovatelem zvlášť: 
  -   Systém řízeného zvyšování kvality péče na období 
  -   Strategické cíle organizace na období 
 
2.1.3. Metodiky poskytované služby 
  
     Pro dosahování základních cílů organizace se v Ústavu sociální péče Žampach  
 dále  stanovují závazné postupy, a to formou metodik poskytování služby. 
      Soupis metodik a jejich příprava a realizace v roce 2004 : 
1) Pravidla pro samostatný pobyt a vycházky  uživatelů mimo areál ÚSP 
     Žampach 
    - počet příloh : 3       realizováno 13.9.2004 
2) Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů ÚSP 
    - počet příloh : 2       připraveno v závěru roku 2004, realizováno II./2005  
3) Pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením 
                                      bude realizováno v 2005 
4) Pravidla pro ochranu uživatelů před bezpečnostními riziky 
5) Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací 
6) Pravidla pro ochranu osobního majetku a soukromí uživatelů v ÚSP 
7) Pravidla pro plánování služby uživateli v ÚSP 
                                    bude realizováno v 2005 
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8) Pravidla pro uplatňování vůle uživatelů v ÚSP 
                                    bude realizováno v 2005 
9) Závazné zásady pro použití zdravotních omezujících pomůcek v ÚSP 
                                    realizováno 28.6. 2004 
 
2.1.4. Podněty a stížnosti 
    
     Metodika zabývající se systémem podávání podnětů a stížností ze strany obyvatel ÚSP 
a jejich zástupců se začala připravovat v 2. polovině roku 2004, účinnosti nabyla 
v II./2005 ( evidence, způsob podání, řešení, vyrozumění a event. odvolání proti   řešení). 
V souvislosti s tímto se začaly konat pravidelné schůzky vedení ÚSP s obyvateli ÚSP, na 
kterých byly projednávány a řešeny podněty obyvatel na způsob  poskytované služby ( 
zejm. v oblasti stravování a samostatných vycházek ). 
   Stížnost ze strany obyvatel na způsob poskytování služeb v roce 2004 podána nebyla. 
 
2.1.5. Důvěrníci – vztahoví pracovníci  
    
     V souvislosti s  vytvářením a udržováním systému pro garanci osobních práv a 
bezpečnosti  uživatele byl v roce 2004 v ÚSP Žampach zaveden a rozvinut funkční systém 
důvěrníků garantující uživatelům podpory a péče v Ústavu sociální péče na Žampachu 
pečlivější, detailnější a zejména osobní přístup při řešení jejich osobních problémů, 
zajišťování věcí osobní potřeby, vyřizování podnětů a stížností apod. 
 
2.2. Modernizace ÚSP - investiční záměr  
 
    Potřeba celkové modernizace ÚSP Žampach vyplynula jednak z nutnosti řešit zhoršující 
se stavebně technický stav  hlavní budovy  a současně z nezbytnosti upravit vnitřní 
prostorové uspořádání ústavu  dle současných kvalitativně vyšší standardů  zařízení 
určeného pro  celoroční  pobyt mentálně postižených obyvatel. Jedná se navíc o investici 
směřující k zachování a obnově kulturní historické památky, kterou také žampašský zámek 
a areál představuje.  
      
Investiční záměr  zahrnuje : 

1. V červnu 2004 zahájenou výstavbu 4 nových samostatných objektů typu 
rodinných domků mimo stávající areál, kde vzniknou byty určené  pro  naše 
obyvatele schopné samostatnějšího života s asistentskou pomocí a aktivitami 
organizovanými zejména mimo ústav.  

 2. Vybudování půdní vestavby na hlavní budově, kde bude umístěno 
samostatné oddělení - rodina poskytující náležité soukromí a ubytovací standard 
svým obyvatelům. Tato investice současně řeší závažné stavební závady, celkovou 
opravu střechy, oken, fasády a odstraněním statických poruch na této budově. 

3. V této etapě proběhne modernizace stávajících dvou podlaží hlavní budovy, 
která  podstatně změní funkční uspořádání ústavu tak, že v přízemí bude zrušeno 
dosavadní centrální stravování a bude zde nově vytvořen mimo jiné rehabilitační 
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provoz. Ve druhém podlaží. budou vytvořena celkem čtyři samostatná, ucelená, 
specializovaná oddělení , především pro klienty těžce postižené, se zvýšenou 
zdravotní péčí. I zde je pamatováno na co největší soukromí a komfort.  

4. Následnými etapami modernizace ústavu jsou úpravy ve dvou zbývajících 
ubytovacích objektech ústavu, kde je počítáno s  úpravami zejména na základě  
snížení počtu lůžek rovněž i zde, jednoznačně ve prospěch soukromí a zvýšení 
standardu pro naše obyvatele.  
 
      Uvedené stavební řešení  je spojeno se  změnami v systému péče, zaměřenými na  
rozvoj našich obyvatel v  podmínkách  odpovídajících jejich  možnostem s  důrazem na 
soukromí a aktivity klientů směřující k jejich  samostatnosti a propojení života v ústavu s 
běžným prostředím.  
       Tyto "nemateriální" změny a s nimi spojený "lidský faktor"  má v  modernizaci ÚSP 
Žampach  stejný význam jako změny uskutečněné dle technických projektů.  
 
 
2.3. Úroveň bydlení - počet lůžek na pokojích, vybavenost pokojů a   
       společných  prostor - stávající situace 
    
       Hlavní kapacita ÚSP je v současnosti situována do hlavní zámecké budovy, 
pocházející z 2.pol. 18.století. Menší část do 3 dalších budov, z nichž nejmladší  je budova 
"Pavilon", a to  z r. 1985. 
 
Přehled rozmístění lůžkové kapacity a počty lůžek dle oddělení  ( rekapitulace): 
1/ STAVAJÍCI  STAV: 
 
Oddělení  celkem lůžek Ložnice č. Počet lůžek v ložnici 
I.  13 1 (spojené 2 místnosti) 13
II.  14 1 8
odd. výchovné péče  2 6
V.  16 1 16
IV.,VI.,VII. (spojená odd..) 19 1 5
odd. zvýš.zdr.péčí  2 6
  3 8
CELKEM 
HLAVNÍ 
BUDOVA 

62 7 
 ložnic celkem

Průměr.:  
9 lůžek/ložnice  

III. ( tzv. „důchod“ ) 15 1                                           5 
odd. výchovné péče  2                                           6 
  3                                           4 
VIII.,IX. ( tzv.“pavilon“) 33 1                                           4 
odd. výchovné péče  2                                          4 
  3                                          4 
  4                                          5 
  5                                          5 
  6                                          2 
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  7                                          2 
  8                                          3 
  9                                           2 
  10                                           2 
X.  7 1                                           4 
chr. bydlení - muži  2                                           3 
XI. 4 1                                           2 
chr. bydlení - ženy  2                                           2 
 
2/ CÍLOVÝ  STAV: 
 
Oddělení -název celkem lůžek Ložnice č. Počet lůžek v ložnici 
„PODKROVÍ“ 13 1 1
odd. výchovné péče  2 2
  3 2
  4 2
  5 2
  6 2
  7 2
„VÝCHODNÍ“  6 1 2
odd. zvýš.zdr.péčí  2 3
  3 1
„JAVORKA“ 11 1 3
odd. zvýš.zdr.péčí  2 3
  3 3
  4 2
„U PATRIKA“ 4 1 1
odd. zvýšené ind. péče  2 1
  3 1
  4 1
„HABRY“  8 1 2
odd. výchovné péče  2 2
  3 2
  4 2
CELKEM HLAVNÍ 
BUDOVA 

42 19 
 ložnic celkem 

Průměr.:  
2,2 lůžek/ložnice  

III. ( tzv. „důchod“ ) 12 1                                           4 
odd. výchovné péče  2                                           4 
  3                                           2 
  4                                           2 
VIII.,IX. ( tzv.“pavilon“) 33 1                                           2 
odd. výchovné péče  2                                          2 
  3                                          2 
  4                                          2 
  5                                          2 
  6                                          2 
  7                                          2 
  8                                         2   
  9                                           2 
  10                                           2 
  11                                           2 
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  12                                           2 
  13                                           2 
  14                                           3 
  15                                           2 
  16                                           2 
X.  10 1                                           3 
chr. bydlení - byty  2                                           3 
  3                                           2 
  4                                          2   
XI.  22 Domek     lož.č.  
chr. bydlení - domky názvy „ADAM“ Počet                                 6 
   1                                           2 
   2                                           1 
   3                                           1 
   4                                           1 
   5                                           1 
  „KOLDA“ Počet                                 5 
   1                                           2 
   2                                           2 
   3                                           1 
  „JOHANA“ Počet                                 5 
   1                                           2 
   2                                           2 
   3                                           1 
  „VÍTEK“ Počet                                 6 
   1                                           2 
   2                                           2 
   3                                          1   
   4                                           1 
 
Pozn.: plánovaný pokles lůžek na hlavní budově o 21  bude z větší části kompenzován    
            realizací výstavby domků chráněného bydlení  
 

Popis oddělení – rodin – stávající stav: 
I. skupina má 13 obyvatel a k dispozici má 2  spojené ložnice v přízemí a denní 

místnost a sociální zařízení v patře zámku.  
II. skupina má 14 obyvatel a k dispozici  má 2  ložnice , denní místnost a sociální 

zařízení v patře zámku. 
III. skupina má 15 obyvatel, starších mužů, je to skupina se zvýšenou zdrv. péčí a 

mají k dispozici 3 ložnice (1x 4 lůžka, 1x 5 lůžek, 1x 6 lůžek), 1 denní místnost, 
obytnou chodbu a sociální zařízení, šatnu. Toto je samostatná  starší  přízemní 
budova. 

V. skupina má 17 obyvatel  chlapců a mužů s těžším až hlubokým mentálním 
postižením a plnou zdravotní   péčí. Mají k dispozici pouze 1 velkou ložnici/ 16 
lůžek/, jídelnu,denní místnost a sociální zařízení, kuchyňku mají přes chodbu 
spolu s ostatními zdravotními rodinkami. 

VI .   skupina jsou malé děti – 5chlapců školáků- 1  dojíždí do  ZvŠ PŠ v Ústí  
          nad Orlicí - přípravného stupně PŠ. Mají větší obytnou ložnici, kde si  
          mohou  dle individuálního přání hrát,  sledovat TV či video a k dispozici  
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          mají společnou   denní místnost s dalšími malými dětmi. 
IV. skupina je 8 chlapců, 5 z nich je zařazeno do přípravného stupně pomocné školy 

a 3 jsou v celodenní péči ve  své rodince. Mají ložnici  a denní místnost 
s jídelním koutem, která je společná i pro školáky. Sociální zařízení je pro obě 
skupiny rovněž společné. 

VII. skupina je 4 imobilních inkontinentních chlapců s těžkým mentálním defektem, 
mají k dispozici pouze l místnost, která má kuchyňský koutek a koutek s vanou  
a přebalovacím stolem, 5 postelí, bazén s míčky , rehabilitační sedák, křeslo pro 
sestru na odpočinek a na pochování těch menších. 

odd.   PAVILON: je pro 33 obyvatel, mužů, kteří jsou začleněni do pracovních  
          činností v rámci výchovy. Mají k dispozici 1 denní místnost a  10 ložnic  

                (4x 2 lůžka, 1x 3 lůžka, 3x 4 lůžka, 2x 5 lůžek). 
odd.   CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - 1. byt obývá 7 mužů, kteří mají šatnu, úložné  
          prostory, sociální zařízení, kuchyňku s jídelnou, obývací pokoj a 2 ložnice  
         (1x 3 lůžka, 1x 4 lůžka) 2. byt obývají 2 ženy, které mají vstupní chodbičku,  
         kuchyňku , členěný  pokoj, který  je zároveň ložnicí, sociální zařízení –  
         pouze sprchu. 3.byt obývají také 2 ženy a mají k dispozici šatničku, koupelnu 
         s WC, kuchyň a obývací ložnici. 

 
     Přes značný nedostatek místa se i ve stávajících podmínkách částečně daří 

vytvářet pro klienty prostředí s individualizovaným vybavením ložnic a společných 
prostor přizpůsobených individuálním potřebám a zájmům našich obyvatel. 

 
2.4. Stravování obyvatel - počet odebraných jídel, z toho strava normální a  
       diabetická  za měsíc  
 
      Přehled přiřazení našich obyvatel k jednotlivým druhům stravy (dietám): 

Název druhu stravy (diety) Počet  klientů Počet jídel (obědy)/měsíc
Strava batolat 3 90
Strava šetřící (dietní) 31 930
Strava racionální (normální) 79 2.370
Strava diabetická 6 180
CELKEM 119 3.570

 
Komentář: 
     Obyvatelům našeho zařízení je zajištěna pestrá strava 5x denně. Denně  ovoce , 1x 
týdně jogurt a 1x tvaroh. Stravovací provoz zajišťuje předepsané diety stravu racionální, 
diabetickou, šetřící a pro tzv. ležící klienty stravu kojeneckou,  dle zvláštního jídelníčku, 
který odpovídá stanovené indikaci lékaře. 
     Prozatím min. jednou týdně je všem našim obyvatelům dána možnost individuální 
objednávky druhu jídla ze 2 nabízených variant (volba mezi sladkým obědem a 
zeleninovým talířem či salátem). 
     Obyvatelé na odd. chráněného bydlení prozatím min. 4x  v měsíci vaří oběd či večeři 
samostatně a ve druhu dle vlastní volby pod odborným dohledem. 
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2.5. Pracovní činnost ( pracovně-výchovná) - formy a zaměření v ústavu i  
       mimo něj,   průměrný počet obyvatel     
 
     Přehled přiřazení našich obyvatel k druhům pracovní a pracovně výchovné  
     činnosti:  
      Dílenské činnosti: 

Zaměření - název Počet přiřaz. obyvatel 
Keramická dílna 12 
Košíkářská dílna 8 
Montážní dílna - svíčkařství 5 
Tkalcovská dílna 2 
  
CELKEM 27 

 
Pomocné hospodářství: 

      Zaměření - název Počet  přiřaz. 
obyvatel 

Rostlinná výroba 7 
Živočišná výroba (chov vepřů) 4 
Chov koní a drobných domácích zvířat 12 
  
CELKEM 23 

 
Další pracovní skupiny : 

      Zaměření - název Počet  obyvatel 
Údržba areálu  5 
Úklid společných prostor  5 
Pomocná stavební údržba 3 
Nákupní a donášková služba 4 
Údržba budov 1 
  
CELKEM 18 

 
Pracovní uplatnění u zaměstnavatele mimo ÚSP: 

      Zaměření – název prac. zařazení obyvatele Počet  obyvatel 
Pomocný truhlář – UNITA Letohrad 1 
Pomocné práce – Zespo a Obec Písečná ( sezónně) 4 
CELKEM 5 

  
CELKEM PŘIŘAZENO PRO UVEDENE 
 druhy pracovní a prac.výchovné  činnosti: 

73 
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Komentář: 
       Pracovní a pracovně výchovná činnost tvoří významnou součást všedního života 
našich obyvatel. Je rozvíjena a provozována pod odborným vedením, a to ve všech 
oblastech, které dokáže zařízení našeho typu poskytnout. 
       Veškerá činnost našich obyvatel je zaměřena tak, aby napomáhala k spoluvytváření 
jejich životního prostředí – jejich domova ( údržba areálu, úklid, … ), ale také k  manuální 
činnosti a zručnosti našich klientů  a propagaci  domova vně zařízení – provoz chráněných 
dílen ( keramická, svíčkařská, tkalcovská, pomocné hospodářství a dílna košíkářská  ).   
      Pracovní činnost v ústavu je formována do pracovních skupin, které jsou vedeny 
pracovníky sociální péče,  odpovědnými za svěřený úsek ( činnost ). 
      Počet našich obyvatel v jednotlivých skupinách se pohybuje v rozmezí 4 –  8, a to 
podle charakteru a množství práce, kterou je četa pověřena.  
     V současné době se pracovní činnost realizuje v rámci 12 pracovních skupin, do nichž 
je zapojeno cca 73 našich obyvatel ( cca 61 % ). Další dle možností, schopností a potřeby 
rozvíjejí své pracovní schopnosti a dovednosti pod vedením vychovatelů, např. při 
sezónních pracích (sušení sena, úklid sněhu, sběr produktů pomocného hospodářství, atd.). 
     
 Pracovní skupiny : 
 

- úklidová : pod odborným vedením zajišťuje úklid prostorů zejména na zdravotních 
odděleních a také v prostorách přímo nesouvisejících s pobytem našich obyvatel ( 
chodby, vestibuly, jídelny, atd. ).  

- nádvorní : rozsáhlý areál bývalého zámku a přilehlé parky vyžadují neustálou 
pozornost a péči, ať už se jedná o údržbu komunikací, sekání a sušení trávy, údržbu 
letitých a nově vysázených dřevin, odklizení sněhu, úklid v areálu, …., toto vše ( 
přiměřeno schopnostem a možnostem klientů ) pod odborným vedením je 
nekonečnou studnicí pracovních činností. 

- pomocné hospodářství – rostlinná výroba : má v zařízení dlouholetou tradici a patří 
k nejvýznamnějším  pracovním činnostem našich obyvatel. Patří sem zejména 
produkce ovoce, zeleniny a květin. 

- pomocné hospodářství – živočišná výroba : v historii ústavu poměrně mladý úsek 
pracovní činnosti, má v současné době za úkol pečovat zejména o 3 koně a 2 – 4 
vepře. K činnostem této pracovní čety patří také péče o hospodářské budovy ( 
stodoly, půdy ) a péče o tzv. zahradní inventář ( lavičky, houpačky ). 

- keramická dílna : již několik let patří činnost a produkce velmi dobře vybavené 
keramické dílny k významným činitelům přispívajícím k zviditelnění našeho 
zařízení široké veřejnosti.  

- „svíčkárna“ : patří již k tradičním oblastem rozvíjejících se pracovních dovedností a 
schopností, je to opět činnost prezentující zařízení u spoluobčanů a podobný 
význam má i další z chráněných dílen, a sice : 

- tkalcovská dílna : jejíž produkce dvou tkalcovských stavů nestačí uspokojit veškeré 
zájemce o produkty tkalcovské dílny … 

- zednická : klienti v této četě  opět pod odborným vedením pověřeného pracovníka 
pomáhají při drobných opravách apod. 
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- košíkářská : oblast pracovní terapie využívající dobrých manuálních schopností 
mnoha našich obyvatel. 

       
     Z dalších pracovních činností a aktivit se realizují pomocné ( brigádnické ) práce pro obec, 
drobné manuální činnosti pro různé firmy . 
 
2.6. Výchova a vzdělávání - formy a zaměření v ústavu i mimo něj, průměrný    
        počet  našich obyvatel, vzdělávání pedagogických pracovníků - zaměření, 
        formy, počet  
      
      
      Přehled přiřazení klientů k druhům speciální výchovy a  vzdělávání:  
 
      Výchova a vzdělávání v rámci výchovné péče („školičky“ ÚSP): 

Zaměření - název Počet  obyvatel 
„školička v ÚSP“ – třída A 22 
CELKEM 22 

 
      Vzdělávání v rámci plnění PŠD – ve třídách PŠ a ZvŠ při ÚSP: 

Zaměření – název třídy Počet  obyvatel 
Přípravný stupeň pomocné školy 6 
Nižší a střední stupeň pomocné školy 6 
  
CELKEM 12 

 
      Vzdělávání v rámci plnění PŠD – ve třídách PŠ a ZvŠ mimo  ÚSP: 

Zaměření – název školy a třídy Počet  obyvatel 
PŠ a ZvŠ internátní Ústí nad Orlicí  
(týdenní internátní pobyt) 

1 

  
CELKEM 1 

    
     Vzdělávání v rámci doplnění si vzdělání ( PŠD) 
       – ve třídách PŠ a ZvŠ mimo  ÚSP: 

Zaměření – název školy a třídy Počet  obyvatel 
PŠ a ZvŠ Ústí nad Orlicí  
(kurz na doplnění si vzdělání na úrovni PŠ) 

4 

  
CELKEM 4 

 
      Vzdělávání navazující na  PŠD– ve třídách Praktické školy a Odborných  
      učilišť mimo  ÚSP: 

Zaměření – název školy a třídy / typ oboru Počet  obyvatel 
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Odborné učiliště a praktická škola Žamberk 4 
  
CELKEM 4 

 
 CELKEM PŘIŘAZENO PRO UVEDENE 
 druhy spec. výchovy a  vzdělávání: 

43 

 
Komentář: 
     ÚSP ve spolupráci s příslušnými institucemi zajišťuje plnění povinné školní docházky 
našich obyvatel ÚSP.  
     Za tímto účelem je m.j. v ÚSP otevřeno elokované vzdělávací centrum při ÚSP, 
v současné době čítající : 

- Přípravný stupeň pomocné školy, kde je v současné době denní formou vzděláváno  
6 našich obyvatel ÚSP. Tento stupeň slouží jako přípravný pro : 

- Nižší a střední stupeň pomocné školy, který má žáky připravovat k dalšímu  
vzdělávání např. v Praktické škole .Nyní je na tomto stupni vzděláváno denní 
formou 6 našich obyvatel našeho zařízení.  

 
    Mezi další formy vzdělávání „uvnitř“ ústavu patří tzv. „školička“. Jedná se o středisko 
vzdělávací péče, jejichž náplní je jak rozvíjet, tak zejména udržovat návyky, schopnosti, 
dovednosti a znalosti  našich obyvatel získané školní docházkou. Jedná se tedy o jakousi 
kombinaci výchovného a vzdělávacího procesu, který nemá přesně vymezená pravidla a 
jeho řízením je pověřen odpovědný pracovník, v našem případě vychovatel. V současné 
době ÚSP provozuje denně jedno centrum, v němž se dle určitého harmonogramu vystřídá 
2 – 3 x týdně cca 20 našich obyvatel. 
„Mateřinka „je pro obyvatele z oddělení se zvýšenou zdravotní péčí, je v provozu 
v průměru 2-3x týdně mimo  prázdniny, byly pro ní  částečně vyčleněny  1 pracovnice 
oddělení se zvýšenou pracovní péčí. Naši obyvatelé do mateřinky chodí rádi, je to vítaná 
změna ze stereotypu  dané rodiny – je pro  18 chlapců – mužů s těžkým mentální 
postižením.  
    Logopedická péče je na odborné úrovni v zařízení poskytována 1 x týdně a dle potřeby 
je do této péče zahrnuto 8 – 10 našich obyvatel. 
    Další formou vzdělávání je Kurz na doplnění vzdělání na úrovni pomocné školy, který 
je nejen pro naše klienty již několik let otvírán při ZvŠI v Ústí nad Orlicí, výuka probíhá 2 
x týdně po dobu jednoho roku. Úspěšným zakončením kurzu by se absolventům měla 
otevřít cesta k dalšímu vzdělání na již zmíněné Praktické škole. Počet našich žáků této 
školy je 4.. 
    Zatím nejvyšší formou vzdělání navazující na výše uvedené je studium na Odborném 
učilišti a Praktické škole v Žamberku. Jedná se o dvouleté každodenní studium, které 
klade velký důraz na praktické zvládnutí určitého oboru a dává našim klientům pocit 
jakéhosi „vyučení v oboru“. Cílem je umožnit absolventům této školy získané znalosti a 
dovednosti uplatnit nejen při pracovní činnosti v našem  zařízení, ale též v zaměstnáních 
mimo ústav. Vzdělávání se každoročně účastní 4 - 5 našich obyvatel, v minulém roce 4. 
Prozatím pouze 1 absolvent dojíždí pravidelně do zaměstnání mimo ústav.     
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    Speciální výchovná a vzdělávací činnost je doplněna návaznou každodenní výchovnou 
činnost vychovatelů v rodinách ( skupinách či odděleních ), kteří vedou své klienty 
k hygienickým, stravovacím a sebeobslužným návykům a  organizovanou činností působí 
výchovně v oblasti rozumové, hudební, výtvarné, smyslové apod. 
 
      Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků v roce 2004 : 

Stupeň vzdělání Obor / specializace Počet  
ÚSO Vychovatel 11 
ÚSO Mistr odborného výcviku 2 
VŠ Logop. asistent – Mgr. 1 
 Speciální pedagog– Bc. 1 
CELKEM 15 

 
      Získávání vyššího stupně vzděl. pedagogických pracovníků (studium): 

Název vzdělání Obor / specializace Počet  
Bakalářské Speciální pedagogika 1 
Magisterské Speciální pedagogika 1 
CELKEM 2 

       
       Rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků : 
      Kurzy, stáže, semináře: 

Název  Obor / specializace Počet  
Keramický kurz Keramika 2 
Hipoterapeutický kurz Hiporehabilitace   2 
Kurzy pořádané Pg. 
centrem Pardubice 

Výtvarná, hudební a 
pohybová výchova, 
ruční práce 

9 

CELKEM 13 
 
     Vzdělávání pedagogických pracovníků využívá široké škály různých forem a 
možností odborného vzdělání. V roce 2004 si odborné pedagogické vzdělání doplňovali  
nebo zvyšovali 2 pracovníci z celkového počtu 15 pedagogických pracovníků – tedy cca 
13 %. 
  
       Další formou je však i vzdělávání v oblastech jaksi úzce specializovaných, kdy je 
zejména zájmem zaměstnavatele, aby určití pracovníci byli vyškolováni a zdokonalováni 
v určitých směrech a mohli takto získané zkušenosti a dovednosti předávat našim 
obyvatelům při pracovních, či výchovných činnostech. Jedná se zejména o pravidelné 
účasti pracovníků na seminářích keramických, výtvarných, soustředění trenérů apod. 
      Ústav vynaložil na školení zaměstnanců v hodnoceném období cca 45 tis Kč. 
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2.7. Využití volného času - zájmová a kulturní činnost  
 

Přehled  přiřazení našich obyvatel do organizovaných zájmovým  aktivit: 

      Zaměření – název Počet  klientů 
Kroužek hudebně – pohybový  ( taneční ) 9 
Kroužek hudební 16 
Kroužek tělovýchovný ( vč. plavání ) 42 
Kroužek vaření 9 
Keramický – ve spolupráci se SPMP 15 
  
CELKEM 91 

 
 
 
Přehled přiřazení našich obyvatel k zájmovým akcím dle druhu: 

      Zaměření – název Počet  
klientů 

Počet 
akcí 

Počet 
dnů 

Sportovní akce 149 18 11 
Kulturní a relaxační akce 687 36 5 
Rekreační – pobytové 138 10 54 
Ostatní 16 3 0 
    
CELKEM 990 67 70 

 
 

Přehled přiřazení klientů k zájmovým akcím dle druhu: 
         Výpis celodenních a vícedenních  zájmových akcí klientů v roce 2004 

Naz. akce odchod prichod dnů ucast Misto akce 

Plavání česká Třebová 6.1.2004 6.1.2004 0 10 Bazén Česká Tř. 

SH Koruna Lanškroun 10.1.2004 10.1.2004 0 8
Lanškroun - OSKoruna 
Lanškroun 

SO Horní Malá Úpa 18.1.2004 23.1.2004 4 8 pension Černá Voda 
Ples Svitavy 12.2.2004 12.2.2004 0 38 KD Svitavy 
Lyžařské závody Žamberk 15.2.2004 15.2.2004 0 5 Park Žamberk 
Taneční odpoledne Rokytnice 2.3.2004 2.3.2004 0 12 KD - klub (vinárna) 
Ples české Meziříčí 4.3.2004 4.3.2004 0 26 Sokolovna 
Matějská pouť Praha 22.3.2004 22.3.2004 0 35 Výstaviště Praha 
Divadlo Žamberk 6.4.2004 6.4.2004 0 12 Divišovo divadlo  
"Zpěváčci"  NOVA Praha 7.4.2004 7.4.2004 0 39 Výstaviště Praha 
Stolní tenis - Nový Bydžov 7.4.2004 7.4.2004 0 4 Sokolovna 
Starkl Čáslav 9.4.2004 9.4.2004 0 7 Starkl Zahradník 
Orientační běh 17.4.2004 17.4.2004 0 4 Sjezdovka 
SO Choceň 17.4.2004 17.4.2004 0 6 Sportovní hala  
Festival Semily 20.4.2004 23.4.2004 2 8 KC GOLF Semily 
Pochod Okolo Hnátnice 25.4.2004 25.4.2004 0 11 okolí Hnátnice 
Maškarní ples Česká Skalice 29.4.2004 29.4.2004 0 16 Sokolovna  
Běh Javorkou 2.5.2004 2.5.2004 0 7 Park Javorka 
ZOO Dvůr Králové nad Labem 5.5.2004 5.5.2004 0 30 ZOO Dvůr Kr. n. L.  
Paleta Kvasiny 13.5.2004 13.5.2004 0 20 Kvasiny 
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POUŤ LETOHRAD 13.5.2004 13.5.2004 0 40 Letohrad 
Canisterapie Popluž 17.5.2004 17.5.2004 0 8 Fitmin Popluž 
Abilympiáda Skřivany 19.5.2004 19.5.2004 0 7 Dělnický dům 
Pochod Okolo Letohradu 22.5.2004 22.5.2004 0 12 okolí Letohradu 
canisterapie Fitmin 24.5.2004 24.5.2004 0 0 Poplužní dvůr, Žamberk 
Canisterapie Fitmin 31.5.2004 31.5.2004 0 8 Fitmin Popluž 
Festival Plumlov 2004 2.6.2004 3.6.2004 0 3 Plumlov 
Mosty Přerov 4.6.2004 4.6.2004 0 8 Výstaviště Přerov 
Aviapouť 6.6.2004 6.6.2004 0 7 Letiště 
Dřevěnice 2004 11.6.2004 13.6.2004 1 8 Areál TJ Dřevěnice 
Soběšice-Šumava 20.6.2004 27.6.2004 6 19 Soběšice u Sušice 
Vysoké Pole 21.6.2004 28.6.2004 6 15 Vysoké pole 
Propet Brno 27.6.2004 27.6.2004 0 7 Brno - výstaviště 
LO ČHSO České Budějovice 1.7.2004 4.7.2004 2 12 Jihočeská univerzita 
Letní hudební festival 17.7.2004 17.7.2004 0 76 Žampach 
Pouť Anenská Studánka 25.7.2004 25.7.2004 0 6 ÚSP Anenská Studánka 
Výlet ZOO Dvůr  6.8.2004 6.8.2004 0 23 ZOO 
Koupaliště Písečná 16.8.2004 16.8.2004 0 6 koupaliště Písečná 
Country rodeo Vochtánka 21.8.2004 21.8.2004 0 6 tábořiště Vochtánka 

Bardějov - výměnný pobyt Prešo 24.8.2004 30.8.2004 5 6
Domov soc. služ. ALIA 
Bardějov 

Bardejov  26.8.2004 28.8.2004 1 0 DSS ALIA BARDEJOV 
Bartolomějská pouť Žampach 28.8.2004 28.8.2004 0 24  

SH Vč.regionu 2004 6.9.2004 10.9.2004 3 7
DT Sluníčko Trhová 
Kamenice 

Tancování Jičín 7.9.2004 8.9.2004 2 7 Jičín 
Rosolina Mare- Itálie 10.9.2004 19.9.2004 8 26 Apartmány Beatrice 
Běh Teryho Foxe 16.9.2004 16.9.2004 0 7 Letohrad 
Woerden Holandsko 2004 18.9.2004 25.9.2004 6 6 Woerden 
Krakonošův trojboj 27.9.2004 27.9.2004 0 10 Lomnice nad Popelkou 
Prešov - prezentace Pk 5.10.2004 7.10.2004 1 4 Prešov 
Rekreace Krkonoše 9.10.2004 15.10.2004 5 22 penzion Hradec 
Festival Rokytnice v O. H. 14.10.2004 14.10.2004 0 8  
ZOO Dvůr Králové n. Labem 18.10.2004 18.10.2004 0 36  
Mariánské Lázně 23.10.2004 30.10.2004 6 13 hotel Kossuth 
Sportovní odpoledne Letohrad 29.10.2004 29.10.2004 0 20 tělocvična 
Country bál RK 3.11.2004 3.11.2004 0 0 Pelclovo divadlo RK 
Festival Ml. Boleslav 3.11.2004 5.11.2004 1 0  

Taneční Žampach 3.11.2004 3.11.2004 0 0
Hospoda pod hradem 
Žampach 

taneční žampach 10.11.2004 10.11.2004 0 18
hospoda Pod hradem 
Žampach 

taneční žampach 16.11.2004 16.11.2004 0 29
restaurace Pod hradem 
Žampach 

St.tenis Dvůr Králové n. L. 19.11.2004 21.11.2004 1 3 Dvůr Králové nad Labem 
Věneček Dlouhoňovice 26.11.2004 26.11.2004 0 53 restaurace Pod Lipami 
Mikulášská Bolehošť 3.12.2004 3.12.2004 0 39 hospoda V zatáčce 
Mikuláš Praha 5.12.2004 5.12.2004 0 26 Staroměstské náměstí 
OP Horní Malá Úpa 8.12.2004 14.12.2004 5 3 Penzion Družba 
Říčky ALMA 2004 11.12.2004 17.12.2004 5 20 chata ALMA 
Vánoční besídka Anenská Studán 19.12.2004 19.12.2004 0 6 ÚSP 
Vánoční besídka farního sboru  19.12.2004 19.12.2004 0 20 Evangelický kostel 

CELKEM 70 990  
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         Přehled hlavních akcí  ÚSP Žampach s širší účastí veřejnosti v r. 2004: 
 

*** 
SOBOTA 5. ČERVNA 2004  OD 13.00 HODIN 
Areál Domova  pod hradem na Žampachu 

ZÁMECKÁ SLAVNOST 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

* kulturní program *  nabídka výrobků dílen domova* 
* atrakce pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 

*** 
PÁTEK 11. – NEDĚLE 13. ČERVNA 2004 

Areál TJ DŘEVĚNICE U JIČÍNA 
NÁRODNÍ TURNAJ ČESKÉHO HNUTÍ SPEC. OLYMPIÁD 

P Ř E H A Z O V A N Á 
* akci pořádá z pověření prezidia ČHSO Domov pod hradem Žampach * 
*  předpokládaná účast  35 sportovních klubů z ČR * 350 sportovců * 

* sportovní a mimosportovní program * 
Blíže k tomu: http://www.special.cz 

 
*** 
 

SOBOTA 17. ČERVence 2004  OD 14.00 HODIN 
Areál Domova  pod hradem na Žampachu 

Letní hudební festival pod hradem Žampach 
* kulturní program *  nabídka výrobků dílen domova* 

* občerstvení * 
                                     *** 

SOBOTA 28. SRPNA 2004  OD 13.00 HODIN 
Areál u zahradního altánu Domova  pod hradem na Žampachu 

ŽAMPAŠSKÁ POUŤ SV. BARTOLOMĚJE 
* kulturní program *  nabídka výrobků dílen domova* 

* občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 
*** 

STŘEDA 1. PROSINCE 2004  OD 19.00 HODIN 
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu 

PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÝ SBOR „CORALE ŽAMBERK“ 

* občerstvení * nabídka výrobků dílen domova* 
*** 

STŘEDA 8. PROSINCE 2004  OD 18.00 HODIN 
Nádvoří před kaplí sv. Bartoloměje na Žampachu 

ŽIVÝ BETLÉM 
* za doprovodu písní  Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek Ústí nad Orlicí* 

*** 
STŘEDA 8. PROSINCE 2004  OD 19.00 HODIN 

Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu 
DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT 

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR „ALOU VIVAT ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ 
Sbormistři: Stanislava a Josef Novotní 
Klavír: Eva Felgrová a Miroslav Němec 

* občerstvení * nabídka výrobků dílen domova* 
*** 

ČTVRTEK 9. PROSINCE 2004  OD 14.00 HODIN 
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu 

VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA 
*** 
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Přehled hlavních akcí  ÚSP Žampach s širší účastí veřejnosti na r. 2005: 
 

*** 
PÁTEK 18. ÚNORA 2005  OD 19.30 HODIN 
Velký sál hostince pod hradem Žampach 

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ PLES 
ZAMĚSTNANCŮ A PŘÁTEL ÚSP ŽAMPACH 

Společenská  zábava pro širokou veřejnost se  koná ve všech prostorách 
nově otevřeného hostince pod hradem na Žampachu. 

* možnost rezervace míst na adrese ÚSP * 
* bohatá tombola * pestrá nabídka jídel a nápojů * 

*** 
SOBOTA 7. KVĚTNA 2005  OD 8.00 HODIN 
Areál Domova  pod hradem na Žampachu 

STANOVIŠTĚ 
DÁLKOVÉHO POCHODU  A  CYKLISTICKÉ JÍZDY 

PŘES TŘI HRADY 
Ž A M P A C H 

* kulturní program * turistické známky, razítka  aj. * výrobků dílen domova* 
* zábava pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 

*** 
SOBOTA 4. ČERVNA 2005  OD 13.00 HODIN 
Areál Domova  pod hradem na Žampachu 

ZÁMECKÁ SLAVNOST 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

* kulturní program *  nabídka výrobků dílen domova* 
* atrakce pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 

*** 
PÁTEK 10. – NEDĚLE 12. ČERVNA 2005 

Areál TJ DŘEVĚNICE U JIČÍNA 
NÁRODNÍ TURNAJ ČESKÉHO HNUTÍ SPEC. OLYMPIÁD 

P Ř E H A Z O V A N Á 
* akci pořádá z pověření prezidia ČHSO Domov pod hradem Žampach * 
*  předpokládaná účast  35 sportovních klubů z ČR * 350 sportovců * 

* sportovní a mimosportovní program * 
Blíže k tomu: http://www.special.cz 

*** 
SOBOTA 16. ČERVENCE 2005  OD 10.00 HODIN 

v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu 
Domova  pod hradem na Žampachu 

LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
POD HRADEM ŽAMPACH 

*  druhý ročník malého hudebního festivalu s doprovodným kulturním programem malých 
divadelních sborů a vernisáží výstavy fotografií * 

* noční ohňostroj na závěr* občerstvení * vstupné dobrovolné * 
BLIŽŠÍ INFORMACE NEJDETE 

WWW STRÁNKÁCH  DOMOVA POD HRADEM 
nebo přímo na festivalové adrese:  http://www.festivalzampach.inu.cz/ 

*** 
SOBOTA 27. SRPNA 2005  OD 13.00 HODIN 

Areál u zahradního altánu Domova  pod hradem na Žampachu 
ŽAMPAŠSKÁ POUŤ SV. BARTOLOMĚJE 

* kulturní program *  nabídka výrobků dílen domova* 
* občerstvení * hudba k tanci a poslechu* 

* * * 
PÁTEK 2. PROSINCE 2005  OD 19.00 HODIN 

Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu 
PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 

PĚVECKÝ SBOR „CORALE ŽAMBERK“ 
* občerstvení * nabídka výrobků dílen domova* 

*** 
STŘEDA 7. PROSINCE 2005  OD 18.00 HODIN 

Nádvoří před kaplí sv. Bartoloměje na Žampachu 
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ŽIVÝ BETLÉM 
* za doprovodu písní  Dětského pěveckého sboru Čtyřlístek Ústí nad Orlicí* 

*** 
STŘEDA 7. PROSINCE 2005  OD 19.00 HODIN 

Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu 
DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT 

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR „ALOU VIVAT ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ 
Sbormistři: Stanislava a Josef Novotní 
Klavír: Eva Felgrová a Miroslav Němec 

* občerstvení * nabídka výrobků dílen domova* 
*** 

ČTVRTEK 8. PROSINCE 2005  OD 14.00 HODIN 
Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu 

VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMOVA 
*** 

 
 

Komentář: 
     Součástí poskytované péče je širší nabídka možností zájmových, kulturních, sportovních 
a rekreačních aktivit klientů.  Tyto činnosti navazují na výchovné, vzdělávací a pracovní 
zařazení našich obyvatel. Organizují se formou vhodně motivovaných, dobrovolných 
činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů.  Hlavnímu organizovanými 
formami těchto činnosti jsou  účast našich obyvatel v zájmových kroužcích a akcích. Větší 
část těchto aktivit se organizuje mimo ÚSP, vč. spolupráce s  jinými  zájmovými subjekty 
péče. 
       
     Jedná se o útvary se zaměřením: 
* tělovýchova a sport: 
- zaměřeno na přípravu v individuálních a kolektivních sportech na  účast v systémů 
soutěží ČHSO ( Českého hnutí speciální olympiády). 
- dle povahy cvičení či tréninku se kroužku tělesné výchovy účastní 15 – 20 našich 
obyvatel ( dle počasí na sportovištích venku nebo v tělocvičně ) 
 
 
* hudebně – pohybový : 
- zaměřené též na přípravu k účasti na akcích (např. tanečního festivalu v Semilech ), a  
  na vystoupení našich obyvatel při různých příležitostech  
-do kroužku je zapojeno 9 našich obyvatel 
 
 
* hudební :  
- do kroužku jsou zapojeni i postižené děti z rodin ( mimo ÚSP) 
   a dále děti zaměstnanců 
- kroužek vystupuje při různých akcích mimo ústav  (besídky, dětský den, soutěže ) 
- kroužku se účastní až 16 našich obyvatel   
 
* vaření : 
- zaměřen na zájmové vaření a sebeobslužnou činnost, současně též připravuje na  
  účast našich obyvatel v soutěžích dovednosti ( abilympiády, apod. ) 
- účast 6 – 9 našich obyvatel 
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* keramický : 
- pracuje v zařízení ve spolupráci se  SPMP Ústí n. O 
- do kroužku jsou zapojeni i postižené děti  z rodin ( mimo ÚSP)    a dále děti  z obce v 
místě 
- 15 dětí a našich obyvatel. 
 
* plavání : 

- dle sezóny naši obyvatelé navštěvují krytý bazén v Ústí nad Orlicí a České Třebové 
nebo  koupaliště v Písečné 

 
*dále: 
- pravidelná setkávání klientů s evangelickým farářem (farářkou) z Letohradu  
 ( navazuje širší zájmová činnost s tímto spojená) 
 
- léčebně pedagogické a  psychologické ježdění na koních  -  máme  pracovníka se 
způsobilostí k k tomuto LPPJ , získanou na PF Masarykovy univerzity v Brně.  
      Hipoterapie a léčebně pedagogické a psychologické ježdění má nejen efekt 
rehabilitační, nýbrž ( někdy i podstatnější) pedagogicko psychologický efekt  je výrazný 
již v samotném zapojení našich obyvatel do péče o koně , kůň  je bere takové jací jsou , 
bez výhrad.  Některé snadno vzrušivé jedince pobyt s koněm zklidní. 
        K provozování vlastní hipoterapie ( v užším slova smyslu)  je nutné získání 
rehabilitační pracovnice s osvědčení k hiporehabilitaci. 
 
 
    Do výčtu všech zájmový a kulturních počinů samozřejmě patří i akce, které pro 
obyvatele pořádáme v průběhu roku nebo kterých se účastníme na pozvání jiných 
organizací či zařízení…. Patří sem pravidelné letní a zimní týdenní rehabilitační pobyty 
SPMP, kterých se účastní dle povahy pobytu 20 – 50 obyvatel ( Šumava, Mariánské 
Lázně, Říčky v O.h.), účasti na turnajích ve stolním tenise ve Skřivanech a Dvoře Králové 
nad Labem ( 3 – 4 klienti ), pravidelné letní a zimní olympiády pořádané Českým hnutím 
speciálních olympiád, jehož jsme se Sportovním klubem Radost Žampach od roku 1990 
aktivním členem. Těchto her se účastní zpravidla výprava 8 – 12 obyvatel.  
   K dalším kulturně – společenským akcím patří pravidelné regionální plesy, konají se 2 – 
3 x ročně a účastníme se v počtu cca 40 obyvatel, pravidelné taneční kurzy pořádané 
naším zařízením ve spolupráci se SPMP Ústí n. O. pro našich přibližně 50 obyvatel a 
klienty z partnerských zařízení, ale také pro postižené děti z rodin. Taneční kurzy vrcholí 
věnečkem, který se již tradičně stává místem setkání pracovníků partnerských zařízení 
s rodiči obyvatel a přáteli našich zařízení a samozřejmě i místem setkání našich chlapců a 
děvčat s přáteli, rodiči, … 
    Mezi další neméně významné akce patří návštěvy koncertů ( Lucerna – TV NOVA, 
adventní koncerty ), sportovních utkání, regionálních i tradičních pražských poutí, 
karnevalů, vánočních besídek, divadelních představení, soutěží ve zručnosti (abilympiád), 
turistických pochodů a mnoha a mnoha dalších. 
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   Významnou měrou se na trávení volného času našich obyvatel podílejí i naše interní 
akce, pořádané v průběhu celého roku . Patří sem např.: zimní hrátky na sněhu, několikeré 
opékání buřtů, drakiáda, hledání pokladu, besídky a různá zábavná, výtvarná nebo 
společenská odpoledne plná soutěží, her a dobré nálady. 
 
2.8. Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit ústavu  
 
     Při našem zařízení vyvíjí bohatou činnost sportovní klub Radost Žampach, který je 
dlouholetým aktivním členem Českého hnutí speciálních olympiád. Ve spolupráci s tímto 
hnutím se nám daří již osm let pořádat celorepublikový turnaj v přehazované v Dřevěnici u 
Jičína, za účasti téměř 300 mentálně postižených sportovců a trenérů či partnerů.  
     Další neméně významnou organizací, která již mnoho let úspěšně spolupracuje s naším 
zařízením a podílí se na značném množství pořádaných akcí pro obyvatele našeho zařízení  
( rehabilitační pobyty, rekreace, taneční, výlety, atd. ) je Sdružení pro pomoc mentálně 
postižených v Ústí nad Orlicí, Asociace sportů pro všechny v Letohradě je další 
organizací, která nám pomáhá při organizaci různých akcí ( dětský den, Běh T. Foxe, 
sportovní odpoledne, atd.).     
     
     Naše organizace však spolupracuje s celou řadou dalších větších či menších organizací 
nebo dobrovolníků podílejících se na zpříjemnění života našich obyvatel. 
 
II. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 
 
1. Zdravotní péče 
 
1.1. Ambulantní péče - formy, rozsah, využití odborných a ústavních lékařů,  
       počet  klientů využívajících jednotlivé ambulance 

Lékařská  zdravotní péče: 
Zdravotní péče je zajištěna všem obyvatelům smluvním lékařem VZP – MUDr.  
Nosálovou z Letohradu, která k nám dojíždí 2x týdně a je zároveň naší závodní lékařkou. 
Péči  o klienty dětského věku zajišťuje  MUDr. Stejskalová z Letohradu, ta k nám dojíždí 
asi 1x měsíčně. Stomatologická péče se řeší pravidelným dojížděním ( 2x týdně do 
stomatolog. ordinace) k MUDr. Karáskové. Psychiatrickou péči poskytuje 1x měsíčně 
MUDr. Štorek v ústavu, který k nám dojíždí z Chocně. 
 
Středně zdravotnická péče: 
 V každé směně pracuje nejméně 1 SZP. V denní směně je vyčleněna 1 SZP k  
provádění zdravotního servisu v celém zařízení. Dle povahy potřeby či ordinace lékaře 
poskytne péči nebo zajistí přivolání pohotovostní služby či rychlé zdravotní pomoci. Dále 
dle lékových karet zajišťuje přípravu léků naordinovaných lékařem, aplikaci injekcí, vede 
ošetřovatelskou dokumentaci, eviduje dokumentaci o používání zdravotně omezujících 
pomůckách apod..  SZP vede pomocný  personál. SZP v ÚSP dále poskytuje 
ošetřovatelskou a rehabilitační péči. 
 Vedoucí zdravotního úseku zodpovídá za poskytování zdravotní péče, za dodržování 
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hygienických předpisů v ÚSP. Informuje nejbližší příbuzné o vážném  zdravotním stavu 
obyvatele, pokud tak neučiní přímo lékař. Zodpovídá za celkový rozpis služeb , v rozpise 
vždy zřetelně označí SZP zodpovídající / je –li ve směně více SZP /. Zodpovídá za 
stravovací provoz . 

 
Přehled dispenzarizované péče v odborných  ambulancích 

• Neurologická ambulance MUDr.Chaloupka má v dispenzární péči 15 chlapců 
s epilepsií, DMO, RS 

• Neurologická ambulance MUDr.Dočkalová má v dispenzární péči 10 klientů 
• Diabetologická poradna  MUDr. Vítek má v dispenzární péči 6  klientů 
• Urologická ambulance v Galenu má v dispenzární péči 7 klientů 
• V dispenzarizaci *onkologie máme 2 obyvatele / 1 v Praze/ 
• Dětská kardiologická poradna v Ústí nad Orlicí MUDr.Kotitek má v dispenzární 

péči 1 chlapce po operaci srdce 
• Foniatrická poradna Hradec Králové má v dispenzární péči 2 chlapce 
• Interní ambulance  MuDr Vítek má v dispenzární péči 1 chlapce 
• Ortopedická ambulance MuDr Charvát má v péči   3 chlapce 
• Oční ambulance MuDr Čížek má v dispenzární péči 35 chlapců 
• Ortopedická ambulance (Protetika Hradec Králové) má v péči 13 chlapců 
• Gynekologie Letohrad –4 ženy 
• Revmatologie Žamberk –1 muže 

 
Odborná vyšetření 
Během roku jsme byli s obyvateli 25 x na urologii, 14 x na RTG či ultrazvuku, 11x na 
neurologii, 18x na ortopedii, 23x na chirurgii, 12x na ORL, 31x na očním, 2x na 
onkologické kontrole, 12x na kardiologii, 6x na kožním, 6x na EEG, 4x na EKG,  
s děvčaty 4x na gynekologii, revmatologii 4x, interní poradna 4x, EMG 1x, ECH-srdce 
2x, stomatologie Pardubice 12x 

Sesterské výkony 
• Aplikace inzulínu 2x denně  
• Aplikace injekcí i.m. 656x 
• Odběry krve 145x 
• vyšetření moče, výtěry, aplikace klysmat,  převazy, vyndávání stehů apod  
• evidence ošetřovatelské, rehabilitační, zdravotní dokumentace 
 

1.2. Hospitalizace klientů ústavu ve zdravotnických zařízení - počet,  
       průměrná délka pobytu 
 
Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě 

l obyvatel opakovaný pobyt 1x v roce celkem 25 dní 
2 obyvatelé opakovaný pobyt 1x v roce celkem 30 dní 

            
Dětská psychiatrická léčebna Opařany 

 l chlapec dlouhodobý pobyt pro výrazné sebepoškozování se – od 11/2003 
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Dětská Hamzova léčebna -Luže Košumberk  
       3 imobilní chlapci (3 měsíce) rehabilitační pobyt 
 
Nemocnice Ústí nad Orlicí  

 Dětské oddělení     1 chlapec 1x – 14 dní celkem 
                                2 chlapci          v průměru 8 dní 
                               
  Chirurgie               2 muži               7 dní 
  Traumatologie       2 muži               7 dní          

        Neurologie            1 muž               14 dní   
        Interní oddělení     1muž                 7dní 
 
Nemocnice Hradec Králové 
      Ortopedie             1 chlapec            7 dní 
        
Fakultní nemocnice  Hradec Králové 

       Oční oddělení         1  muž   2x v průměru  3.5 dne 
 
 Dětské kardiologické oddělení Praha-Motol 
         Operace srdce        1chlapec    31 dní 
 
Nemocnice Nový Bydžov 
            Dětské ortopedické oddělení   1chlapec   14dní 
     
        
1.3. Hygienický standard - způsob a kvalita dozoru, úklid  
 
   Hygienický standard dobrý. Na zdravotně-výchovných odděleních a jídelnách  provádí 
úklid pracovní instruktorka  s pracovní četou. Na výchovných odděleních si uklízí 
obyvatelé s pomocí vychovatelů, společné prostory a kanceláře uklízí pomocnice v úklidu. 
Je vypracován harmonogram úklidu, používání desinfekčních prostředků apod.  Úklid a 
čistota v prostorách ústavu je na dobré úrovni. Úklid, osobní hygiena, převlékání lůžek, 
manipulace s čistým i špinavým prádlem vše prováděno dle denních, týdenních, měsíčních 
a čtvrtletních harmonogramů práce, provádění kontrolováno příslušnými vedoucími 
pracovníky. 
     Totéž se týká pomocných provozů : v kuchyni, v prádelně apod. Tam si zajišťují  úklid 
příslušní pracovníci. 
 
1.4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků - zaměření, formy, počet  
      Odborné semináře interní:   5x ročně 
      Samostudium: 
       - zdravotnická knihovna – doplňování  min. cca 2 tituly novinek ročně     
      Zdravotnický tisk :  Sestra, Zdravotnické noviny    
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       Rozšiřování kvalifikace zdravotnických pracovníků : 
       Kurzy, stáže, semináře: 

Název  Obor / specializace Počet  
Školení firmy ABENA   Inkontinence 

 Převazové techniky 
2 

Výživa starších lidí  1 
Zavádění standardů 
v sociální péči 

 4 

Seminář o registraci 
zdravotnických 
pracovníků 
-zákon 95/2004, 
96/2004 

 7 

CELKEM 14 
       Sestry byly proškoleny o registraci zdravotnických pracovníků, v roce 2005 proběhne 
jejich zaregistrování na MZ ČR a bude jim vydáno osvědčení k výkonu povolání. Dále je 
nyní rozpracována žádost o zaregistrování nestátního zdravotnického zařízení. 
 
2. Rehabilitace 
 
2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace   
      
     Rehabilitace je v ÚSP zajištěna ve všední dny denně, většinou  v malé rehabilitační 
místnosti. Do provádění rehabilitace byly zapojeny  SZP vyčleněné pro denní  
specializovanou péči, byly proškoleny a zacvičeny. Máme k dispozici perličkovou koupel, 
která je prováděna 1x týdně, různé menší vibrační a masážní přístroje, solux, 2x biolampa , 
míčky, lavatermy a pod a různé drobné pomůcky. 
     Tělocvična v zařízení není, pro skupinová cvičení je možno použít víceúčelové 
místnosti  nebo malé průchozí tělocvičny, nebo kaple. 
     Jízda na koních je u nás prováděna již 12 let a je v současné době provozována jako 
léčebně pedagogické a psychologické ježdění zajištěné odborným pedagogickým  
personálem. Máme 2 koně a ovál s nástupištěm pro vozíčkáře. V péči o koně vypomáhají 
někteří obyvatelé a má to kladný vliv na jejich  psychiku.  
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III. HOSPODAŘENÍ 
 
1. Příjmy 

Měsíční náklady a výnosy na 1 lůžko a poměr provozní dotace k nákladům (Poznámka:  náklady za rok 
2004  n e z a h r n u j í náklady na MRP Ústí nad Orlicí ve výší 1.002.000,-Kč hrazené účelovou dotací) 

měsíční 
náklady 

 

výnosy (za měsíc / 1 lůžko) (v Kč) 
Počet lůžek:  119        

NÁKLADY  
za měsíc / 
na 1 lůžko 

 

Provozn
í dotace 

 

Podíl 
dotace na 
nákladech 
v % zaokr. 

 
 

Tržby z 
prodeje 
služeb 

 

Podíl tržeb z prodeje 
služ. (ošetř) na 
nákladech v %  

 

Ostatní výnosy 
(mimo dotace)  

 

Výnosy celkem 
(mimo dotace) 

16.581,- 11.181,- 67% 4.968,- 30% 436,- 5.404,-

Roční výnosy a poměr provozní dotace k nákladům 

roční 
náklady 

 

roční výnosy (v tis. Kč) 
 

 
 

NÁKLADY 
celkem 

(5) 
 

Provozní 
dotace 
(691 
001) 

 

Podíl 
dotace na 
nákladech 
v % zaokr. 

 

Tržby z 
prodeje 
služeb 

(jen ošetř. 
602 001) 

 

Podíl tržeb z prodeje 
služ. (ošetř) na 
nákladech v %  

 

Ostatní výnosy 
(mimo dotace) 

 

Výnosy 
celkem 
(mimo 
dotace) 

HV 
 

23.677,- 
 

15.967,- 
 

67 % 
 

7.094,- 30% 623,- 
 

7.717,- 7

 
Měsíční náklady na 1 lůžko (v Kč) 

Materiál 
(501) 

 

Energie 
a ostatní 

neskl. 
dod.(502

, 503) 

Opravy a 
udržování 

(511) 
 

Služby 
(512,513,51

8) 

 

Osobní náklady 
(521,524,525,527,528) 

 

Odpisy 
 (551) 

 

Ostatní 
náklady 

 

CELK
 

3.677,- 1.122,- 550,- 507,- 10.054,- 549,- 122,- 16.581,
 

Roční náklady na 1 lůžko (v tis. Kč) 

Materiál 
(501) 

 

Energie 
a ostatní 

neskl. 
dod.(502

, 503) 

Opravy a 
udržování 

(511) 

 

Služby 
(512,513,51

8) 

 

Osobní náklady 
(521,524,525,527,528)

 

Odpisy  
(551) 

 

Ostatní 
náklady 

 
 

CELK
EM 

 

44,- 13,- 7,- 6,- 121,- 7,- 1,- 199,-
 
Poznámka:  náklady za rok 2004  n e z a h r n u j í náklady na MRP Ústí nad Orlicí ve výší 1.002.000,-Kč hrazené 
účelovou dotací (ÚZ 97189) 
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PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ A VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI - PŘEHLED: 
 

Rok státní dotace st. dotace celk. doplň. zdroj. zřizov. CELKEM pozn. 
2000  63.000,- x 119 7.497.000,- 2.320.500,-   9.817.500,-  
2001  63.000,- x 119 7.497.000,- 4.229.900,- 11.726.900,-  
2002 63.000,- x 119 7.497.000,- 5.876.000,- 13.373.000,-  

2003 73.665,- x 119 8.766.135,- 6.735.565,- 15.501.700,- včetně delimit. pracoviště   
MRP Ústí n.Orl. 

2004 73.665,- x119 8.766.135,- 8.202.650,- 16.968.785,- včetně delimit. pracoviště   
MRP Ústí n.Orl. 

2005 
PLÁN 

73.665,- x119 8.766.135,- 13.683.865,- 22.450.000,- včetně delimit. pracoviště   
MRP Ústí n.Orl. a včetně 
dotace na vybavení CHB 
2.900.000,-Kč 

 
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 

 
VÝNOSY R

O
K

 CELKEM 
 

lůžko/rok lůžko/měs Celkem 
nárůst 
(meziroč.) 

CELKEM 
(bez.provoz. dotace) 
 

Údaj : tis  Kč Kč Kč % tis Kč 
1994 8.340,8 70.091,-  5.841,-       -        -
1995 8.868,3  74.524,-  6.210,- +   6,3  3.045,4 
1996  9.234,4  77.600,-  6.467,- +   4,1  3.624,9 
1997 9.893,3  83.137,-  6.928,- +   7,1 4.869,2 
1998 9.685,-  81.387,- 6.782,- -    2,1 5.780,6
1999 9.817,5 82.500,- 6.875,- +   1,4 6.192,9
2000 9.817,5 82.500,- 6.875,- + 0 6.529,9
2001 11.726,9 98.545,- 8.212,- +18,9 6.906,-
2002 13.373.000,- 112.378,- 9.365,- +14,1 7628,7

 ROK 2003: 
bezMRP 14.500.000,- 121.848,7 10.154,- +8,43 7.194,9  
2003 15.501.700,- 130.266,- 10.855,- +15,9 7.194,9 včetně delimit. pracoviště   MRP Ústí n.Orl. 

 ROK 2004: 
bezMRP 15.966.785,- 134.174,7 11.181,2 +10,12 7.717,5  
2004 16.968.785,- 142.594,8 11.882,9 +9,47 7.717,5 včetně delimit. pracoviště   MRP Ústí n.Orl. 

  PLÁN NA ROK 2005 : 
bezMRP 21.388.000,- 179.731,1 14.977,6 +33,95    
bezCHB 18.488.000,- 155.361,3 12.946,8 +15,79  Bez MRP a bez 2.900.000,-- vybav. CHB 
2005 22.450.000,- 188.655,5 15.721,3 +32,30   včetně delimit. pracoviště   MRP Ústí n.Orl. 

 
 
PROVOZNÍ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY A  MZDOVÉ NÁKLADY - PŘEHLED: 

NÁKLADY  NEINVEST. z toho MZDOVÉ NÁKLADY ROK 
CELKEM lůžko/měs Celkem 

nárůst 
CELKEM Celkem 

Nárůst   Průměrná mzda 
v ÚSP 

Limit  
zřizovatele 

Údaj : tis Kč Kč % tis Kč % Kč tis Kč/ počet zam. 
1994       -        -    - 3.738      - 5.537,-  4.090,5  / 61 
1995 11.682,4  8.180,9     - 4.638  + 24,1 6.394,-  4.697,5  / 61 
1996  12.808,1  8.969,3  +   9,6 5.492  + 18,4 7.631,-  5491,6  / 61 
1997 14.212,5  9.952,7  + 10,9 5.518,8   +   0,5 8.017,-  6.280,2  / 61 
1998 15.388,2 10.776 +   8,3 5.650,5 +  2,38 8.143,- 6.908   / 61
1999 15.992,6 11.199,2 +   3,9 6.542,5 +  15,8 9.436,- 6.550,- / 61
2000 16.846,6 11.797.3 +   5,3 6.909,6 +  5,6 9.834,-   (+4,2) 6.850,-/60
2001 18.632,4 13.047,9 +10,6 7.804,4 + 13 11.202,-(+13,7) 7.806,-/61
2002 20.979,4 14.691,5 +12,6 8.642,8 + 10,7 11.732,- (+4,7%) 8.644,-/61



                                                               

__________________________________________________________________________________________________ 
ZPRÁVA O ČINNOSTI  A   HOSPODAŘENÍ ÚSP ŽAMPACH  str.:  30 / 42 

 
 
 
ROK 2003                                                                                             *  včetně delimit. pracoviště   MRP Ústí n.Orl. 

bezMRP 21.668,8 15.174,2 +3,41 9.707,0 +12,31 13.392,66 (na 60,4) 9.707,-/62
2003 * 22.670,6 * 15.875,8 * +8,06 10.226,9 * +18,33* 13.570,73(62,8) * 10.227,-/65 

ROK 2004                                                                                        *  včetně delimit. pracoviště   MRP Ústí n.Orl. 
bezMRP 23.677,3 16.581,8 +9,30 10.330,00 +6,42 14.020,09 (na 61,4) 10.330,-/63
2004* 24.679,8 * 17.287,3 * +8,89 10.890,00 * +6,48* 14.224,14(na 63,8)  10.890,-/66 

  PLÁN NA ROK 2005 
bezMRP 29.308,1 20.523,9 +23,75 12.280,00 +15,88 15.127,7* 12.280,-/76

Bez CHBa bez 
MRP  

26.408,1 18.493,1 +11,50 - - - -

2005* 30.370,1 * 21.267,6 * +23,02 12.880,00 * +18,27* 15.347,9* 12.880,-/76 
                                                                                                                                                                   Nárůst dle rozpočtu na r.2005 7,9% 
 
PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ, VČETNĚ STAVU FINANČNÍCH FONDŮ:     

v tis.Kč  Vč.MRP ÚO

poř.č. Ukazatel  r. 1999 r.2000 r.2001 r. 2002 r. 2003 r.2004

1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem  15992,00  16846,00  18632,00 20979,00 22671,00 24.680,00
2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3780,00  3821,00  4023,00 4195,00 4365,00 5.315,00
3 Spotřeba energie  (číslo účtu 502)        1136,00  1263,00  1580,00 1673,00 1554 1.630,00
4 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 597,00  758,00  400,00 1129,00 893,00 854,00
5 Cestovné (číslo účtu 512) 27,00  35,00 35,00 49,00 35,00 38,00
6 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 0,00  0,00  0,00 0,00 0 0,00
7 Ostatní služby (číslo účtu 518) 602,00  416  532,00 611,00 708,00 762,00
8  Mzdové náklady (číslo účtu 521) 6462,00  6947,00  7923,00 8774,00 10346,00 10.978,00
9  v tom:  mzdové náklady 6424,00  6846,00  7804,00 8643,00 10227,00 10.890,00

10            ostatní osobní náklady 38,00  101,00  119,00 131,00 119,00 88,00
11 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 2284,00  2414,00  2720,00 3002,00 3546,00 3.823,00
12 Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 126,00  143,00  155,00 173,00 205,00 218,00
13 Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) 112,00  124,00  144,00 134,00 133,00 87,00
14 Daně a popl. (součet ú.č. 531, 532, a 538) 0,00  1,00  13,00 15,00 2,00 0,00
15 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 54.) 82,00  84,00  117,00 132,00 152,00 176,00
16 Odpisy dlouhod. majetku (číslo účtu 551) 784,00  840,00  990,00 1092,00 732,00 799,00
18 Výnosy z činnosti PO – úč. tř. 6 celkem  16010,00  16857,00  18633,00 21002,00 22929,00 24.686,00
19 z toho:Tržby z prodeje služeb (č.účtu 602) 5938,00  6427,00  6810,00 7493,00 7185,00 7.470,00
20 Jiné ostatní výnosy( součet účtů číslo 64.)   254,00  88,00  38,00 96,00 10,00 118,00
21 Aktivace - - - - - 129,00
22 Tržby z dlouhod.metku (č. účtu 651) 0,00  15,00  54,00 0,00 0,00 0,00

    23  Tržby z prodeje ost. maj. (číslo účtu 65.)  0,00  0,00  4,00 40,00 0,00 0,00
x Vlastní příjmy - mezisoučet 6192,00  6530,00  6906,00 7629,00 7195,00 7.717,00

24 Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem 9818,00  10327,00  11727,00 13373,00 15502,00 16.969,00
25 v tom: příspěvek na provoz 9818,00  10327,00  11727,00 13373,00 15502,00 16,969,00
26   dotace na neinv. náklady (ISPROFIN) 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00
27 Použití prostředků rezervního fondu 0,00  0,00  0,00 0,00 viz. viz.
28 Použití prostř. FRIM do údržby majetku 0,00  0,00  0,00 0,00 viz. viz.
29 Hospodářský výsledek před zdaněním     19,00  11,00  0,60 22,00 259,00 6,00

x Daň z příjmu (č.účtu 591) 0,00  0,00  0,00 0,00 0 0,00
x Hospodářský výsl. po zdanění 19,00  11,00  0,60 22,00 259,00 6,00
x Doplňkové údaje:    

30 Dotace na investiční náklady (ISPROFIN )    
31 Stav FO (č. účtu 911)       k 31.12. roku 157,00  97,00 108,00 109,00 Viz.níže Viz.níže 
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32 Stav FR (č. účtu 914)       k 31.12. roku 187,00  206,00  206,00 206,00 Viz.níže  Viz.níže  
33 Stav FRIM (č. účtu 916) k 31.12. roku 15,00  523,00  243,00 281,00 Viz.níže  Viz.níže  
34 Stav FKSP (č. účtu 912) k 31.12. roku 54,00  66,00  110,00 59,00 Viz.níže  Viz.níže  

      35 Prům.evid.počet zam.přepčt.na pl. zaměst. 58,00  59,00 59,00 62,00 62,80 63,80
 
STAVY A POHYBY NA FONDECH ORGANIZACE – přehled:  v Kč  

FOND Stav  
k 1.1. 2004 

 
 

Čerpání 

 
Tvorba 

(mimo přídělu 
ze ZHV) 

Příděl ze  
ZHV 

r.2003 

Stav  
k 

31.12.2004
 

Rezervní fond 223.449,96 93.000,00 0,00 208.655,90 339.105,86
Fond reprodukce majetku 272.175,03 2.156.538,30 2.045.303,00 0,00 160.939,73
Fond odměn 111.241,51 44.209,00 0,00 50.000,00 117.032,51
FKSP 111.547,56 159.290,60 239.060,10 0,00 191.317,06
celkem 718.414,06 2.453.082,90 2.284.363,10 258.655,90 808.395,16
 
 
 
PŘEHLED ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY a OON ( meziroční nárůst): 
 
 

VYPLACENO z toho PRŮBĚŽ. VYPLACENO z toho PRŮBĚŽ. ROZDÍL ROZPIS PRŮBĚŽ. ROZDÍL 

r.2003 ODMĚNA SOUČTY r.2004 ODMĚNA SOUČTY meziroč. LIMITU SOUČTY V LIMITU

    
  

   
  

  1/13 
LIMITU r.2004 

úč.obd 

tis Kč          tis limit,-:13     

LIMIT 9.707,- Kč limit 
bez MRP 

    10.330.000,- Kč 
limit bez MRP

    623,- BEZ 
MRP 

  tis v měsíci 

I. 738,4 1,0 738,4 788006,0 4230,0 788006,0 787267,6 794615,0 794615,0 6609,0

II. 704,2 3,0 1442,6 747657,0 0,0 1535663,0 746952,8 794615,0 1589230,0 46958,0

III. 729,8 14,9 2172,4 736434,0 1875,0 2272097,0 735704,2 794615,0 2383845,0 58181,0

IV. 723,9 1,7 2896,3 819931,0 2000,0 3092028,0 819207,1 794615,0 3178460,0 -25316,0

V.bez 
DP 

751,9 3,6 3648,2 833583,0 3900,0 3925611,0 832831,1 794615,0 3973075,0 -38968,0

VI. 777,1 4,2 4425,3 823495,0 15940,0 4749106,0 822717,9 794615,0 4767690,0 -28880,0

VII. 810,5 2,1 5235,8 861023,0 5950,0 5610129,0 860212,5 794615,0 5562305,0 -66408,0

VIII. 780,9 0,0 6016,7 844698,0 9250,0 6454827,0 843917,1 794615,0 6356920,0 -50083,0

IX. 779,1 46,3 6795,8 810461,0 3765,0 7265288,0 809681,9 794615,0 7151535,0 -15846,0

X. 728,9 1,9 7524,7 806416,0 2900,0 8071704,0 805687,1 794615,0 7946150,0 -11801,0

XI.bez 
DP 

697,3 3,7 8222,0 813641,0 18750,0 8885345,0 812943,7 794615,0 8740765,0 -19026,0
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XII. 819,9 66,7 9041,9 1259519,0 420330,0 10144864,0 1258699,1 794615,0 9535380,0 -464904,0

1.DP 332,4   9374,3 80700,0  10225564,0 80367,6 79461,0 9614841,0 -1239,0

2.DP 332,7  9707,0 195100,0  10420664,0 194767,3 715153,0 10329994,0 520053,0

zaokr 1,8 0,0 9708,8 0  10420664,0 1,8 6,0 10330000,0 6,0

celkem 9708,8 149,1   10420664,0 488890,0 ########## 10330000,0 -90664,0

      čerp.z FO:
režie MRP:

44.209,0
46.455,0

 
 
 
 
 
 

  
MRP VYPL.vč.odměn VYPLACE

NO 
z toho PRŮBĚŽ. ROZPIS PRŮBĚŽ. ROZDÍL 

  
r.2003 r.2004 ODMĚNA SOUČTY LIMITU SOUČTY V LIMITU 

200 tis Kč 
MRP LIMIT 

MRP 
  

  
1/13 

LIMITU r.2004 
LIMI

 OON 
limit 

úč.obd 

 kč     limit:13     

v 
souč. 

z toho 
m.:35+5 

520tis LIMIT 560.000,-
Kč 

      tis v měsíci 

I. 10.104,
- 

5.460,- 36,3 I. 40106,0 0,0 40106,0 43077,0 43077,0 2971,0

II. 6.375,- 2.010,- 35,9 II. 39622,0 0,0 79728,0 43077,0 86154,0 3455,0

III. 6507,0 2420,0 36,3 III. 40106,0 0,0 119834,0 43077,0 129231,0 2971,0

IV. 5456,0 2210,0 36,3 IV. 40106,0 0,0 159940,0 43077,0 172308,0 2971,0

V. 6005,0 2530,0 36,3 V.bez DP 39944,0 0,0 199884,0 43077,0 215385,0 3133,0

VI. 16476,0 3020,0 36,3 VI. 39811,0 0,0 239695,0 43077,0 258462,0 3266,0

VII. 5552,0 3020,0 38,6 VII. 40631,0 0,0 280326,0 43077,0 301539,0 2446,0

VIII 4840,0 2140,0 36,9 VIII. 40382,0 0,0 320708,0 43077,0 344616,0 2695,0

IX. 4144,0 2030,0 42,1 IX. 45497,0 5250,0 366205,0 43077,0 387693,0 -2420,0

X. 4693,0 2570,0 35,8 X. 40148,0 0,0 406353,0 43077,0 430770,0 2929,0

XI. 11643,0 9670,0 36,4 XI.bez DP 49162,0 10000,0 455515,0 43077,0 473847,0 -6085,0

XII. 6276,0 4550,0 42,9 XII. 43630,0 3200,0 499145,0 43077,0 516924,0 -553,0

  X X 18,4 1.DP 4200,0  503345,0 4308,0 521232,0 108,0

  X X 18,4 2.DP 10200,0  513545,0 38768,0 560000,0 28568,0

  X X 33,0 režie MRP   513545,0   560000,0 0,0

celk 71592,0 34160,0 519,9 celkem 513545,0 18450,0 560000,0  46455,0

         režie MRP: 46455
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1.1. Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů z vlastní činnosti organizace v  
        souladu  s rozpočtovou skladbou ( nedaňové příjmy)  
 
1.1.1. 
       Hlavním příjmem ÚSP jsou úhrady klientů za pobyt . Výše úhrad je dána 
ustanoveními  vyhlášky č. 82/93 Sb v platném znění.  
       V roce 2004 činily příjmy z úhrad  7.094.203,- Kč. 
  
1.1.2. 
             Pomocné hospodářství  je zřízeno v ÚSP ve smyslu § 85 Vyhlášky č. 182/91 Sb. 
k rozvíjení dobrovolné výchovné a pracovní činnosti klientů (pracovní terapie) a   netvoří 
tak doplňkovou činnost organizace (vedlejší hospod. činnost organizace). 
     Obsah činnosti Pomocného hospodářství ( dále jen „PH“ ) je zaměřen na vytváření 
podmínek pro vedení užitečné produktivní pracovní činnosti klientů, zejména formou 
produkce výrobků pro potřebu stravovacího provozu ÚSP . 
     Výnosy a náklady spojené s produkcí PH se účtují ve výnosech a nákladech organizace 
v požadované analytice a s označením střediska PH. Výnosy PH se člení na tzv. produkci 
rostlinnou, živočišnou a produkci květin. Do střediska PH se nezahrnují náklady na platy 
zaměstnanců  ústavu zajišťujících vedení výchovné a pracovní činnosti klientů v PH a dále 
náklady na pořízení investic a jejich opravu. 
     V rámci roční účetní uzávěrky je vyčíslen tzv. roční hospodářský výsledek střediska PH 
. 
      Dle odst. 2 § 87 Vyhlášky č. 182/91 Sb. je současně provedena dotace KFO ve výši 
50%  čistého výnosu PH ÚSP. 

 
1.1.3. 
       Finanční prostředky  KFO ( kulturního fondu obyvatel ) 
      Tento fond je v ÚSP zřízen zřizovatele a spravován na základě ustanovení § 87 
Vyhlášky MPSV  ČR 182/91Sb.  v platném znění . 
       Fond je tvořen finančními prostředky : 

a) 50 % čistého výnosu PH ÚSP je převáděno do KFO z provozních prostředků vždy 
na základě 
uzavření účetního období. 

       b) Finanční dary od sponzorů , které se dělí na účelové a neúčelové. Finanční    
           prostředky KFO přijaté darem , je-li stanoven jejich účel , se využijí dle  
           představ  dárce. 
        Finanční dary slouží k rozšíření možnosti kulturního vyžití klientů a zajištění 
fungování a rozvoje  . 
 
1.2. Rozbor příjmů plynoucích z prodeje investičního majetku ( kapit. příjmy) 
 
             V roce 2004 jsme neuskutečnili žádný prodej investičního majetku . 
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1.3. Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů - např. dotace  
       na opravy a údržbu, převody z fondu organizace včetně zapojení těchto  
       prostředků ve výdajové části rozpočtu 

 
V roce 2004 obdržela naše organizace investiční účelovou dotaci (98718) 

z rozpočtu zřizovatele ve výši  939.134,-Kč a to:    
                                            1.)    877.149,-Kč ( na nákup služ.vozidla ) 
      2.)    61.985,- Kč ( na nákup myčky do kuchyně ) 
 

V roce 2004 obdržela naše organizace neinvestiční účelovou dotaci (98357) 
z rozpočtu zřizovatele ve výši  266.085,-Kč a to:               

-  na opravu správní budovy, obnovu inventáře  
v odděleních pro klienty a obnovu výpočetní techniky   

 
 
1.4. Přijaté dary  
 
      Veškeré dary jsou zahrnuty v evidenci přijatých darů a jsou předmětem vyhotovení 
řádného přiznání k dani darovací. Dary převzaté ÚSP Žampach určené dárcem do  
majetku ÚSP, respektive do majetku Pardubického kraje, jsou evidovány odděleně, neboť 
jsou zahrnuty do přehledů o přijatých darech, za které organizace vyhotovuje souhrnné 
přiznání (s uvedením finanční hodnoty daru) k dani darovací. Ostatní dary určené dárcem 
do osobního majetku klientů, respektive do kulturního fondu obyvatel ÚSP, jsou zahrnuty 
v soupisu darů ostatních a za obyvatele ÚSP vyhotovuje přiznání k dani darovací ÚSP 
Žampach (vč. titulu zákonného zástupce klientů). 
 
       Dary jsou v evidenci členěny v základu na dary finanční a nepeněžní ( věcný a 
poskytnutím služby). Jsou dále v základu rozlišeny též na dary účelově vymezené a bez 
vymezeného účelu. Ke každému daru je vyhotoven soupis předmětu daru, vč. způsobu 
jeho využití a  další evidence. K daru je vystavena smlouva darovací nebo alespoň 
potvrzení o převzetí daru, vč. soupisu. 
 
        Finanční dary slouží zej. k rozšíření možnosti kulturního vyžití klientů a zajištění 
fungování a rozvoje  léčebně pedagogického a psychologického ježdění a  k dalším 
účelům vymezeným dárcem. 
 
REKAPITULACE PŘIJATÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ (fin. oceněné dary):  
                                                               
   Druh daru                           Finanční hodnota daru   
                                                               
    FDkfB FINANČNÍ DAR na účet KFO            105300.00 Kč                      
                                                                                
    FDkfH FINANČNÍ DAR hotově do KFO           27000.00 Kč                      
                                                                                
    NDslK NEPENĚŽ.DAR-poskyt.SLUŽBY klie       66568.00 Kč                      
                                                                                
    NDslÚ NEPENĚŽ.DAR-poskyt.SLUŽBY ústa       16713.00 Kč                      
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    NDvcF NEPENĚŽ.DAR-VĚCNÝdo maj.KFO           4000.00 Kč                      
                                                                                
    NDvcK NEPENĚŽ.DAR-VĚCNÝdo maj.KLIENT       10855.40 Kč                      
                                                                                
    zNDji NEPENĚŽNÝ DAR - OSTATNÍ                500.00 Kč                      
                                                                                
      C E L K E M   (tuzemské)                230936.40 Kč  
   zNDvcú NEPENĚŽNÝ DAR -  ze zahraničí          200.00 €                        
 

 
PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ (položky, bez soupisu):  
                                                               
 Ev.č.daru   Datum     Dárce                           Druh  Účel    Částka 
                                                               
Druh daru: FDkfB      FINANČNÍ DAR na účet KFO 
 2004     1 30.01.2004 Nadační fond nadaných          Jablonné nad Orlicí    FDkfB NEÚČE   50000.00 Kč  
 2004     2 30.01.2004 AIG ČR                                                FDkfB NEÚČE   10000.00 Kč  
 2004    10 27.07.2004 Město Letohrad                 LETOHRAD               FDkfB ÚČEL     3000.00 Kč  
 2004    11 28.07.2004 AÚSP ČR                        OLOMOUC                FDkfB ÚČEL     6000.00 Kč  
 2004    14 12.11.2004 GE Capital Bank, a.s.          Ústí nad Orlicí        FDkfB ÚČEL    25000.00 Kč  
 2004    19 08.12.2004 J.KOVÁŘ Voda,topení,plyn       Sloupnice              FDkfB NEÚČE   10000.00 Kč  
 2004    22 20.12.2004 Házová Věra                    Červený Kostelec       FDkfB NEÚČE    1000.00 Kč  
 2004    32 31.12.2004 Košťálková                     Vysoké Mýto            FDkfB NEÚČE     300.00 Kč  
 CELKEM     FDkfB      FINANČNÍ DAR na účet KFO                     105300.00 
 
 Druh daru: FDkfH      FINANČNÍ DAR hotově do KFO 
 2004     5 28.05.2004 FALTUS Ing.                    Letohrad               FDkfH NEÚČE    2000.00 Kč  
 2004     8 18.08.2004 K-MONT Fadrný - Glembek        Ústí nad Orlicí        FDkfH NEÚČE    5000.00 Kč  
 2004     9 23.08.2004 Oliva Viktor/KUNČICKÝ KRAVÁL/  LETOHRAD               FDkfH NEÚČE    5000.00 Kč  
 2004    20 15.12.2004 MARTIN - AUTODOPRAVA Choceň    Choceň                 FDkfH NEÚČE   10000.00 Kč  
 2004    31 31.12.2004 Marie Petráňková               Hnátnice               FDkfH ÚČEL     5000.00 Kč  
 CELKEM     FDkfH      FINANČNÍ DAR hotově do KFO                    27000.00 
 
 Druh daru: NDslK      NEPENĚŽ.DAR-poskyt.SLUŽBY kl. 
 2004    23 31.12.2004 SORAL & HANZLÍK, s.r.o.        Praha 5                NDslK NEÚČE    6000.00 Kč    
 2004    24 31.12.2004 LÉKÁRNA U KOSMY a DAMIÁNA      Letohrad               NDslK NEÚČE   60568.00 Kč    
 CELKEM     NDslK      NEPENĚŽ.DAR-poskyt.SLUŽBY kl.                 66568.00 
 
 Druh daru: NdslÚ      NEPENĚŽ.DAR-poskyt.SLUŽBY ústavu 
 2004     3 13.04.2004 Abrahamová Marie               Žamberk                NDslÚ NEÚČE    6713.00 Kč  
 2004    18 09.12.2004 PAVEL HAUPT - ÚDRŽBA ZELENĚ    Lukavice               NDslÚ NEÚČE   10000.00 Kč  
 CELKEM     NDslÚ      NEPENĚŽ.DAR-poskyt.SLUŽBY ústa                16713.00 
 
 Druh daru: NDvcF      NEPENĚŽ.DAR-VĚCNÝdo maj.KFO 
 2004     4 21.05.2004 Rotary klub Woerden            Nizozemí               NDvcF NEÚČE       0.00     
 2004    12 01.09.2004 Bednář Milan                   Helvíkovice            NDvcF NEÚČE    4000.00 Kč    
 CELKEM     NDvcF      NEPENĚŽ.DAR-VĚCNÝdo maj.KFO                    4000.00 
 
 Druh daru: NDvcK      NEPENĚŽ.DAR-VĚCNÝdo maj.KLIENT 
 2004     6 15.03.2004 Klub důchodců Letohrad MěÚ     Letohrad               NDvcK NEÚČE       0.00     
 2004    13 01.09.2004 Lehký                          Letohrad               NDvcK NEÚČE       0.00     
 2004    15 19.11.2004 Faltus Jaroslav,F.V.Heka č.512 Letohrad               NDvcK NEÚČE       0.00     
 2004    21 27.12.2004 Bodláková Jana                 PRAHA 10               NDvcK NEÚČE       0.00     
 2004    29 08.10.2004 LÉKÁRNA U zlaté koruny         Zamberk                NDvcK NEÚČE   10855.40 Kč    
 CELKEM     NDvcK      NEPENĚŽ.DAR-VĚCNÝdo maj.KLIENT                10855.40 
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 Druh daru: zNDji      NEPENĚŽNÝ DAR - OSTATNÍ  
 2004     7 08.07.2004 p.Kučerová                     Brandýs nad Orlicí     zNDji NEÚČE       0.00     
 2004    16 01.12.2004 DSS Stropkov, Slovensko        BARDFARM spol.s.r.o. B zNDji NEÚČE       0.00     
 2004    17 01.12.2004 DSS Spišský Štvrtok            PUELZAR Gelnica  Slove zNDji NEÚČE       0.00     
 
2004    30 26.11.2004 Městská knihovna Žamberk                              zNDji NEÚČE                         500.00 Kč  

CELKEM     zNDji      NEPENĚŽNÝ DAR - OSTATNÍ                              500.00 

C E L K E M   Z A   S E S T A V U     (tuzemské dary)                                                          230936.40 Kč 

NEPENĚŽNÝ DAR – ZE ZAHRANIČÍ :                          

2004    33  19.3. 2004 Barmherzige Bruder Reichenbach        z NDvcú NEÚČE                    200.00 € 

( nábytek dle smlouvy, proclen v částce 200,00 € - 50 ks postelí dřevěných, 22 ks – matrace,  

 25 ks noční stolek, 7 ks skříň dřevěná, 2 ks obývací stěna, 1 ks regálová stěna, 3 ks židle ) 

CELKEM     z NDvcú    NEPENĚŽNÝ DAR -  ze zahraničí-                              oceněn  na        200.00 € 

________________________________________________________________________________________ 
C E L K E M   Z A   S E S T A V U      (dary ze zahraničí)                                                          200.00 € 

 
 
 
2. Výdaje 

Investiční majetek- přehled pořízených  investic : 

z toho v Kč Název investice z FRIM  

v Kč   Dotace 
zřizovatele 

Státní účel. 
dotace 

PŘÍMÁ 
INVESTICE 
Pk 

nebo 
ISPROFIN  

z daru 

Stav.akce 
„Oplocení ÚSP“ 
dokončení 

54.600,- 0,- 0,- 0,- 0,-

stav.akce „GO 
ČOV B“ 
(čistírna 
odpad.vod) 

651.574,60 0,- 0,- 0,- 0,-

Stav. akce 
dokončení stavby:
“Altán v parku“ 

50.293,- 0,- 0,- 0,- 0,-

stav.akce: 
“Kabel.přípojka 
NN pro ÚSP“ 

85.947,20 0,- 0,- 0,- 

 

0,-
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stav. příprava 
“Modernizace 
ÚSP“+domky 
CHB 

6.395,- 0,- 0,- 0,- 0,-

stav. příprava 
“Internetový      
klub“ EU 

19.000,- 0,- 0,- 0,- 0,-
 
 

Inventář 
“kuchyň“ Myčka 

303.847,50 300.000,- 0,- 0,- 0,-
 

“Služební 
vozidlo“ VW 

877.149,- 877.149,- 0,- 0,- 0,-
  

Celkem: 2.048.806,30 1.177.149,-Kč 0,- 0,- 0,-

Inventář 
“Lednice“ 

69.052,- 0,- 0, 69.050,-
 
  

Odvod 
z investiční  
fonduPOZEMEK 

38.680,-   

        
2.1. Struktura nákladů a výnosů, vč. stručného komentáře ( třída 5 a 6) podle    
       v   úvahu  přicházejících podseskupení položek rozpočtové skladby 
      ( porovnání výše  výdajů s předchozím rokem), včetně vyčíslení a využití  
       mimorozpočtových  prostředků z příjmové části rozpočtu.  
       U podseskupení 521 včetně dodržení limitů  - prostředků na platy,  
       ostatních  plateb za provedenou práci, počtu zaměstnanců:  
 
       Organizace hospodařila s příspěvkem na provoz  v celkové výši: 16.968.785,- Kč  
(včetně MRP) s dosažením výnosů celkem: 7.717.487,73 Kč, z toho činily příjmy z úhrad  
7.470.404,20 Kč. Organizace v rámci těchto příjmů dosáhla vyrovnaného hospodářského 
výsledku, a to se ZHV ve výši 6.455,42 Kč.  Organizace podala návrh zřizovateli na 
rozdělení tohoto ZHV – přídělem do fondů organizace.     
  
 
    SU 501  -  Spotřeba matriálu – 5.314,99 tis.  Kč    
                  z toho výraznou část tvoří  -  spotřeba potravin        -  2.751,84  tis.  Kč 
                                                              -  materiál na úklid        -     257,54  tis.  Kč 
                                                              -  nákup DDHM             -    568,39  tis.  Kč 
                                                              -  nákup PHM                 -    159,26   tis. Kč   
                         a maziva,oleje 
                                                              -  materiál údržba           -     568,39  tis. Kč 
              -  spotř.materiálu…        -     246,32  tis. Kč 
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    SU 502  -  Spotřeba energie  -  1.630,05 tis.  Kč 
                    z toho  -    spotřeba el. energie                                 -   492,02  tis.  Kč 
                                -    spotřeba plynu                                       -   926,39  tis.  Kč 
                                -    spotřeba vody                                          -   188,76  tis.  Kč 
                                -    spotřeba energie MRP                             -    22,88  tis.   Kč 
    Spotřeba energií proti roku 2003 se zvýšila cca o 76tis.Kč  
    Po plynofikaci ÚSP poklesly náklady na spotř. el. energie (oproti roku  2002 cca o 119 
tis. Kč). 
 
    SU 511  -  Opravy   -  854,25 tis. Kč 
                   z toho výraznou část tvoří  -  opravy budov               -  214,89 tis.  Kč 
                                                               -  opravy motor. vozidel  - 138,10  tis.  Kč 
                                                               -  opravy ost. strojů         -  501,26 tis.  Kč 
 
    SU 512  -   Cestovné                                                                 -   37,94tis.  Kč 
 
        
    SU 518  -  Ostatní služby   -  761,80  tis. Kč 
                z toho výraznou část tvoří  -  služby spojů                    - 18,23    tis.  Kč 
                                                           -  školení                             - 56,24    tis.  Kč 
                                                            - ost. služby                        - 62,31    tis.  Kč 
                                                           -  služby výpoč. tech.          - 154,83  tis.  Kč 
                                                           -  likvidace odpadů              -  94,56  tis.  Kč     
            - internet    - 24,49   tis.  Kč                    
 
   SU 521  -  Mzdové náklady  -  10.978.071 tis.  Kč 
                                            z toho      -  mzd. náklady                   -10.890,00 tis.Kč  
                                                            -  OON – odstupné             -      0,00    tis.  Kč 
                                                            -  OON -  odm.klientů        -      41,63  tis.  Kč  
                                                            -  OON -  CS                       -     34,07  tis.  Kč 
                                                            -  OON -  doh.o prov.práce -     11,87  tis.  Kč 
              - OON – os.asistent            -        0,5   tis.  Kč  
  
                         Limit mzdových prostředků                                 -  10.890,00  tis.  Kč 
                         Limit  OON                                                          -       200,00  tis.  Kč 
 
        
       SU 524  -  Zákonné soc. pojištění                                          -  3.822,77  tis.  Kč 
                         
       SU 527  -  Zákonné soc. náklady -  Základní příděl FKSP   -      217,80 tis. Kč 
 
       SU 528  -  Ostatní soc. náklady  -  Náhrady CS                    -      87,43  tis. Kč 
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       SU 549  -  Jiné ostatní náklady  -  175,61  tis.  Kč 
                         z toho výraznou část tvoří   -  pojistné                   -       140,51 tis. Kč       
                                                                     -  bankovní poplatky   -        16,31 tis. Kč 
                                                                      
       SU 551  -  Odpisy DHM a DNM                                            -       799,10 tis. Kč 
 
 
 
       Organizace dosáhla za r. 2004 kladného hospodářského výsledku 
ve výši 6.455,42 Kč. 
 
 
2.2. Vyčíslení a zhotovení celkových finančních výdajů vynaložených na  
        zahraniční  pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity  
 
Tyto náklady nebyly v hodnoceném období realizovány. 
 
 
2.3. Vyčíslení výdajů na nájemné  
 
Tyto náklady nebyly v hodnoceném období realizovány. 
 
2.4. Informace o event. čerpání finanční podpory z prostředků fondů EU – IZ SROP 
 
   Byla vypracována projektová dokumentace a společně s regionální rozvojovou 
agenturou Pk je projekt připraven k podání do druhého kola výběrového řízení, které 
proběhne ve 1.čtvrt. r.2005. 
  Projekt je zaměřen na stavební obnovu a výstavbu center aktivit v areálu ÚSP Žampach 
pro potřebu rozvoje poskytování kulturních, sociálních a volno časových služeb a sociální 
integraci.  
   Přehled zpracovávaných projektů 
I. investiční 
SROP, 3. RLZ, Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, 
Ind.projekt: Stavební obnova a výstavba venkovního arálu aktivit pro potřebu  rozvoje 
poskytování kulturních, sociálních, volnočasových služeb a social. integraci 
tři části: 
 

Název projektu: Stav. obnova a výstavba centra aktivit - jízdárna pro potřebu  rozv. poskyt. 
kult., soc., volnoč. služ. a social. Integraci - část č. 1: ÚSP Žampach, Veřejné centrum aktivit a 
odpočinku - "Zahrada Žampach" - hospodářská farma se ZOO koutkem, jezírkem  a  jízdárnou 

 

Název projektu: Stavební obnova a výstavba venkovního areálu aktivit pro potřebu  rozv. 
poskyt. kult., soc., volnoč. služ.a soc. integraci - část č. 2:  ÚSP Žampach, Veřejné centrum 
aktivit a odpočinku - "Zahrada Žampach" - parkový areál aktivit  
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Název projektu: Stavební obnova budovy kaple pro potřebu  rozvoje poskytování kulturních, 
sociálních, volnočasových služeb a social. Integraci - část č. 3: ÚSP Žampach, Veřejné 
centrum aktivit a odpočinku - "Zahrada Žampach" - centrum muzikoterapie a rozvoje 
smyslového vnímání v podkroví budovy kaple 

 
 
 
 

II. neinvestiční 
SROP, 3. RLZ, Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech, Grantový projekt (akce): Aktivity pro 
snižování soc. izolace a sociální začlenění občanů s omezenými schopnostmi pohybu a orientace 
(kulturních, sociálních, volnočasových služeb a social. integraci  /název: ÚSP Žampach - "ZAHRADA 
ŽAMPACH - VEŘEJNÉ AKTIVITY" /                        
 
 
 
IV. KONTROLNÍ ČINNOST 
1. Vnitřní kontrolní systém -  interní audit 
    Pro rok 2004 byl ročním plánem naplánován a vykonán audit se zaměřením na tvorbu a 
čerpání FKSP a na spisovou službu.  
    Během vlastní kontroly nebyly zjištěny nedostatky, které by vyvolaly potřebu dalších 
opatření. 
 
2. Kontroly jiných kontrolních orgánů 
      Současně s výkonem vnitřního kontrolního systému (ve smyslu zákona 
č.320/2001Sb. o finanční kontrole a přísl. prováděcí vyhlášky v plat. znění) byly v ÚSP 
Žampach v roce 2003 realizovány rovněž kontroly jiných kontrolních orgánů.  
 
2.1. Zaměření kontrol 
2.2. Zjištění kontrol 
   1/ Dne 19.8.2004, Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor soc. věc 
       Zápis ze dne 1.10.2004, protokol č. 106/2004 
       Zaměření: 

       1. Stravování, vnitřní kontrolní systém, dohody o hmotné zodpovědnosti,      
zabezpečení osobních údajů, odměňování, veřejné zakázky, interní audit, 
zabezpečení objektů. 

     2. Vnitřní směrnice, pokladní operace, cestovní účty, oběh účetních dokladů. 
       3. Zařazování nově nakoupeného majetku, náležitosti účetních dokladů,  

cestovní náhrady, hospodaření  s FKSP. 
       4. Nemovitý majetek, nájemní smlouvy týkající se nemovitého majetku, 

podklady pro daň z nemovitostí    
      Zjištění: 
      Připomínka č.1.: Zpracovat vnitro org. Předpis upravující provoz VT a její zabezpečení      

s konkrétní odpovědností.  
      Připomínka č. 2.: Označení účastníka účetního případu konkrétně odběratele na 

některých dodavatelských fakturách…. 
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      Připomínka č. 3.: Na pronájem nebytových prostor v Ústí n.Orl.je uzavřena bezplatná 
nájemní smlouva. 

  
   2/ Dne 20.7.2004, Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor soc. věcí 
       Zápis ze dne 20.7.2004 
       Zaměření:  Ověření péče o obyvatele – využívání klecových lůžek 
       Zjištění: Obyvatele na odděleních, kde je zdravotní stav obyvatel takový, že je třeba           
       využívat síťových lůžek nebyl v době mimořádné kontroly zastižen žádný obyvatel. 
      
   3/ Dne 9.2.2004 – 11.2.2004, OSSZ ÚO 
       Zápis ze dne 15.3.2004, protokol č. 21/04 
       Zaměření:  

kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů      
v důchodovém pojištění .          

      Zjištění: - nebyly zjištěny závady    
 
   4/ Dne 26.l0.2004 , Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
       Zápis: protokol ze dne 3.11.2004  
       Zaměření:  
       - provedení kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění        
      Zjištění:  -  nebyly zjištěny závady     
 
  
  5/ Kontroly dalších orgánů 
                - kontroly Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územ.prac. Ústí         
          nad Orlicí – odd. hygieny výživy ze dne 23.1.2004 a 11.6.2004 
      Závěry z těchto kontrol : 

- z těchto kontrol byly vyhotoveny samostatné zápisy 
 
3. Opatření přijatá k výsledkům kontroly  
      
       Kontrolami nebyly shledány závažné nedostatky. Pro realizaci ev. dílčích nápravných 
opatření byly stanoveny příslušné harmonogramy a zpracovány zprávy o jejich plnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu předkládá:  
                                                                            PaedDr. Luděk Grätz 
                                                                             ředitel ústavu 
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V Žampachu dne 14.2.2005 
 
Příloha zprávy o činnosti a hospodaření za r.2004:                                         Výběr z fotodokumentace ÚSP Žampach (7 stran)                        


