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ZPRÁVA:

Ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem (dále PS) Marcela Hauke žádá o 
doplnění zřizovací listiny o bod: pořádání volnočasových aktivit pro obyvatele domů s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS). DPS směřují stále více k pobytovému zařízení, jejichž dostupnost pro seniory 
chybí. Lidé v DPS stárnou, přibývá osob s demencí, upoutaných na lůžko, s nutností celodenní péče. 
Mnozí se bez pomoci pečovatelek a služebních vozidel nedostanou mimo DPS, což je uzavírá do 
mikrosvěta těchto domů a jejich bytů. Možnosti vyžití mají minimální, pouze jednou týdně probíhá v 
obou budovách Klub důchodců. Organizace PS je schopna udělat cca 2 akce za rok, ale s jejich činností 
to příliš nesouvisí, v případě, že by chtěla pro seniory uspořádat další aktivity, jde to nad rámec jejich 
pracovních povinností a často se jedná o akce i mimo pracovní dobu. Vzhledem ke zvyšující se 
náročnosti v pečovatelské službě, čas na mimopracovní aktivity chybí a nelze po pracovnících vyžadovat 
práci nad rámec a ve svém volnu, kterou jim nelze zaplatit. Aktivizace je však nezbytná pro zdravé a 
spokojené stárnutí. Senioři potřebují různorodé aktivity zaměřené na uchování fyzických a duševních 
schopností a sil, např. různá cvičení, hry, trénování paměti, smyslovou aktivizaci, muzikoterapii, čímž se 
oddaluje ztráta jejich soběstačnosti a snižují se náklady na zajištění péče. V rámci těchto aktivit by chtěla 
ředitelka PS spolupracovat s učiteli ZUŠ a do budoucna najít kvalifikovaného pracovníka, který by se 
volnočasovým aktivitám seniorů v DPS věnoval. Aktivizačního pracovníka – pracovníka volnočasových 
aktivit nelze zařadit pod sociální službu, chybí zákonné důvody. Mzdové náklady ve výši 245.000 Kč na 
0,75 úvazku pracovníka volnočasových aktivit jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu PS na rok 2020.
Platnou zřizovací listinou je dáno vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti následovně:
Příspěvková organizace je zřízena k plnění stanovených povinností města Dvůr Králové nad Labem, jež 
by jinak v samostatné působnosti v oblasti sociální péče plnila obec. Účelem zřízení příspěvkové 
organizace je:
a) poskytování pečovatelské služby potřebným osobám za podmínek a v rozsahu daném zákonem o 
sociálních službách a § 6 vyhlášky,
b) pronajímání bytů zvláštního určení v ul. El. Krásnohorské 2962 a v ul. Sadová 2755, Dvůr Králové 
nad Labem a nebytových prostor v objektu čp. 2755, ul. Sadová, Dvůr Králové nad Labem, 
obhospodařovaných v souladu se smlouvou o výpůjčce,
c) pronajímání služebních bytů zaměstnancům organizace,
d) poskytování sociální služby azylové domy za podmínek a v rozsahu daném zákonem o sociálních 
službách a § 22 vyhlášky,
e) praní a žehlení prádla a bytového textilu pro zřizovatele,
f) zajištění rozvozu obědů základním a mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi 
zřízenými městem Dvůr Králové nad Labem,
g) poskytování sociální služby noclehárna za podmínek a v rozsahu daném zákonem o sociálních 
službách a § 28 vyhlášky.
h) pořádání benefičních a dalších akcí podobného charakteru za účelem zejména propagace organizace 
(P.R. – public relations) a zajišťování vícezdrojového financování pro hlavní účel činnosti organizace a 
činnosti související.

Rada města usnesením č. R/91/2020 - 42. RM ze dne 26.02.2020:
1. doporučuje zastupitelstvu města
1.1. souhlasit s rozšířením hlavní činnosti Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o bod: 
pořádání volnočasových aktivit pro obyvatele domů s pečovatelskou službou prostřednictvím 
aktivizačního pracovníka,



2. doporučuje zastupitelstvu města
2.1. schválit zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2, 
doplněnou v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, s účinností od 01.04.2020 a pověřit starostu města 
podpisem zřizovací listiny.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 26. 2. 2020

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2020 - ORJ: 28, kryto: ANO, částka: 12.069.000,00 Kč
Mzdové náklady ve výši 245.000 Kč na 0,75 úvazku pracovníka volnočasových aktivit jsou zahrnuty ve 
schváleném rozpočtu PS na rok 2020.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. souhlasí

1.1. s rozšířením hlavní činnosti Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o bod: 
pořádání volnočasových aktivit pro obyvatele domů s pečovatelskou službou 
prostřednictvím aktivizačního pracovníka,

2. schvaluje

2.1. zřizovací listinu Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem dle přílohy č. 2, 
doplněnou v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, s účinností od 01.04.2020 a pověřuje 
starostu města podpisem zřizovací listiny.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - žádost ředitelky

Příloha č. 2 - zřizovací listina PS

ZPRACOVAL: Pištorová Kateřina


