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Zápis z 4. jednání finančního výboru 

dne 27. 02. 2019 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, František Pospíšil, Jaroslav Semerád,           

                 Jana Sladká, Petr Dürr 

Omluveni: Martin Jedlička 

Hosté: Mgr. Petra Čermáková-ředitelka Pečovatelské služby města Pečky 

Jednání finančního výboru (dále FV) zahájil a řídil předseda  FV. 

Program: 

Seznámení se s  činností Pečovatelské služby města Pečky (dále PS) 

Informace o  pravidlech pro poskytování služeb PS, evidenci realizovaných úkonů  

Etický kodex 

Individuální plán a krizové situace 

Analytické členění nákladů a výnosů 

Nákladovost jednotlivých činností na 1 hod. 2018 – vliv na hospodaření PS 

 

Zápis: 

1. Paní Mgr. Petra Čermáková představila FV činnost PS. 

2. Paní Mgr. Petra Čermáková představila pravidla poskytování služeb a evidenci úkonů, 

včetně změny v roce 2018 na evidenci pomocí elektronických čteček. 

3. FV se detailně věnoval Etickému kodexu, školení zaměstnanců o vnitřních předpisech 

PS, kontrole jejich plnění. 

FV konstatoval, že Etický kodex není ke stažení na webu, zaměstnanci jsou seznámeni 

s kodexem pouze při nástupu do zaměstnání, etický kodex klientům v písemné formě 

není poskytován, příbuzní na něj nejsou upozorněni. Kontrola dodržování etického 

kodexu je pouze namátková paní ředitelkou.  

4. FV byla vysvětlena tvorba individuálního plánu péče a evidence realizovaných 

výkonů. Individuální plán je sepisován na začátku spolupráce s klientem – tento 

moment je důležitý v několika směrech – nastavení spolupráce, vykazování výkonů v 

budoucnu, nastavení vztahů mezi klientem a PS. Individuální plán je aktualizován 

kdykoli v průběhu potřeby změny, ze strany PS min. 1x za 6 měsíců. Krizové situace 

(např. kdy klient neotvírá, nekomunikuje) jsou popsány v Pravidlech pro poskytování 

PS (nedílná příloha smlouvy s klientem) Náhradní klíče od bytů v DPS jsou na 
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městském úřadě - odbor bytového hospodářství.  Někteří klienti (kde to je zapotřebí) 

podepisují dokument o tom, že pečovatelky mohou mít kopii klíče. 

5. Analytické členěné nákladů a výnosů – došlo na diskusi nad jednotlivými částmi 

rozpočtu, dělení na základní  činnost (vysvětleno, co spadá do základní činnosti – resp. 

úvazky pracovníků přímé péče zahrnuté do krajské sítě sociálních služeb, fakultativní 

činnost (úvazky nad uznanou krajskou síť), Senior klub a denní stacionář a doplňková 

činnost (pedikúry, masáže, úklidy a nově od března také senior doprava). V rámci 

tohoto bodu bylo vysvětleno i čerpání fondu odměn a investičního fondu v loňském 

roce. 

6. Ke změně v PS došlo v roce 2017, kdy byl otevřen denní stacionář a dále v roce 2018 

(od 1.4., změnily se smlouvy o poskytování sociální služby – pro pečovatelskou 

službu i pro denní stacionář, včetně sazebníku, pravidel  pro poskytování služby, a 

podávání stížnosti. 

7. Dělení příjmů: 

zdroje-dotace:   

zřizovatel 

stát (dotace MPSV prostřednictvím Středočeského kraje)-jsou poskytnuty 

jen na základní činnosti ( tj. na úvazky pracovníků přímé péče – tj. pečovatelky 

a sociální pracovník), uvedené v krajské síti sociálních služeb- 6 úvazků od 

1/2019, do 31.12.2018 4,95 

kraj – Humanitární fond Středočeského kraje-investiční, neinvestiční 

dotace-žadatel o dotace si musí vybrat, o co bude žádat – zda na platy, nebo na 

investice 

okolní obce-smlouvy podle objemu poskytnuté péče 

FV zjistil, že byla poskytována péče klientovi z Chotutic, s touto obcí s není 

uzavřena smlouva a není možné jim fakturovat, nefakturováno bylo cca 112.tis. 

Kč za rok 2018 

platby od klientů za poskytnuté úkony  

 

Úkoly:  

FV doporučuje ZM uložit úkol starostce jednat se starostou obce Chotutic o uzavření smlouvy 

o zajištění soc. služeb.  

Hlasování: 6 pro 

FV doporučuje ZM uložit úkol starostce informovat členské obce DSO o tom, že sociální 

služby budou poskytovány jen v těch obcích, se kterými budou uzavřeny smlouvy o zajištění 

sociálních služeb. 
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Hlasování: pro 6 

FV doporučuje ZM dát podnět RM k tomu, aby zahrnula  pronajímanou garáž do zapůjčeného 

majetku. 

Hlasování: pro 6 

 

Usnesení: FV doporučuje ZM uložit ředitelce PS intenzivně jednat společně se starostkou o 

navýšení úvazku PPP (pracovníků přímé péče) v krajské síti u pečovatelské služby na 7 a u 

denního stacionáře na 1,1 úvazku s odborem sociálních věcí KÚ Středočeského kraje 

(koordinátorem plánování sociálních služeb), odborem sociálních věcí v Kolíně a 

zastupitelstvem Středočeského kraje 

Hlasování 5 pro, v průběhu jednání odešla paní Jana Sladká 

 

 

Příští zasedání dne:   

Termín příštího setkání FV bude 27. 3. v městské knihovně Svatopluka Čecha Pečky v 17,00 

hod.  

Programem bude seznámení s činností městské knihovny. 

Zápis vytvořil: Květa Procházková 

 

 

………………………………………….. předseda komise  

 

 

……………….…………….ředitelka Pečovatelské služby 

 

Přílohy: 

Analytické členění nákladů a výnosů PS 2018 

Nákladovost činností 2018 

Popis personálního a organizačního zajištění organizace 

Výsledovka PS 2018 


