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Název organizace: Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace 

Sídlo: Obránců míru 1188, 512 51  Lomnice nad Popelkou 

IČ: 08163936 

Statutární zástupce: Mgr. Věra Vaníčková 

e-mail: ps.lomnice@seznam.cz 

tel.: 732 407 719 

ID datové schránky: pdu98qc 

 

 

 

 

 

Zřizovatel: město Lomnice nad Popelkou 

Sídlo: Husovo nám. 6, 512 51  Lomnice nad Popelkou 

IČ: 00275905 
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Vznik organizace 

Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace byla zřízena na základě 

usnesení Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 26/19/ZM ze dne 17.4.2019. 

Statutárním zástupcem a do funkce ředitelky organizace byla na základě výběrového řízení a 

usnesení Rady města Lomnice nad Popelkou č. 131/19/RM ze dne 13.5.2019 s účinností od 

1.7.2019 jmenována Mgr. Věra Vaníčková. 

Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace (dále jen „Pečovatelská 

služba“) se stala na základě Smlouvy o převodu činností, práv, povinností a závazků a svěření 

movitých věcí ze dne 20.12.2019, která byla uzavřena mezi Pečovatelskou službou a městem 

Lomnice nad Popelkou, právním nástupcem organizační složky města Lomnice nad Popelkou 

– Pečovatelská služba města Lomnice nad Popelkou s účinností od 1.1.2020.  

 

Činnost za jejímž účelem byla organizace zřízena 

Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace byla zřízena za účelem 

poskytování sociálních služeb občanům města Lomnice nad Popelkou a v integrovaných obcích 

města a dále v obcích v dojezdové vzdálenosti 10 km dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Jak je již zmíněno výše, příspěvková organizace převzala kompletní agendy organizační složky, 

včetně té personální až od 1.1.2020. V roce 2019 probíhala veškerá přípravná činnost nutná 

k zahájení poskytování péče – tj. především vyřízení registrace sociální služby Pečovatelská 

služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nově vzniklou 

organizaci, bylo třeba zřídit její datovou schránku, elektronický podpis, bankovní účty, zajistit 

účetní a mzdovou účetní atd. Dále byla v listopadu 2019 podána žádost o poskytnutí dotace na 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje a finančních 

prostředků MPSV.  

V období červenec – prosinec 2019 byly zpracovávány interní předpisy organizace, formuláře, 

ceník organizace aj.  

 

Personální zajištění 

V roce 2019 byla jediným zaměstnancem ředitelka organizace Mgr. Věra Vaníčková, která 

zajišťovala výše uvedené činnosti. 

 

Vzdělávání 

Profesní rozvoj ředitelky proběhl v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka se zúčastnila akreditovaného vzdělávacího programu 

na téma Prevence konfliktů a jejich řešení (8 hodin), dále školící akce na téma Stáří a jeho přijetí 

(6 hodin) a Dvoudenního semináře pro ředitele organizací poskytujících sociální služby (8 



Výroční zpráva za rok 2019 
Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace 

4 

hodin) a také stáže v Pečovatelské službě Jilemnice (4 hodiny), Smržovka (4 hodiny), Sociální 

služby Jičín (4 hodiny).  

 

Prezentace služby 

Pečovatelská služba Lomnice nad Popelku, příspěvková organizace v roce 2019 nevykonávala 

žádné činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O transformaci 

pečovatelské služby informovalo občany město Lomnice nad Popelkou v Lomnických 

novinách. Dále byly zřízeny webové stránky organizace. 

 

Hospodaření organizace v roce 2019 – viz. příloha č. 1 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

V roce 2019 spolupracovala Pečovatelská služba především se svým zřizovatelem městem 

Lomnice nad Popelkou. Dále pak s Krajským úřadem Libereckého kraje, OSSZ, VZP, 

pečovatelskými službami napříč Českou republikou aj. 

 

Závěr 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na transformaci pečovatelské služby podíleli, za 

finanční podporu města Lomnice nad Popelkou a také paní ředitelce organizační složky Olze 

Noskové za metodické vedení a poradenství. 
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Příloha č. 1 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
Pečovatelská služba Lomnice nad Popelkou 
    

        

příjmy od zřizovatele:     500 000,00 Kč 

příjmy ze státního rozpočtu:     0,00 Kč 

vlastní příjmy:     0,00 Kč 

dary:     0,00 Kč 

aktivace fondů     0,00 Kč 

ostatní příjmy:     80,69 Kč 

příjmy z pronájmu     0,00 Kč 

        

příjmy celkem:     500 080,69 Kč 

        

výdaje na platy:     176 774,00 Kč 

odvody:     57 724,00 Kč 

ostatní provozní náklady:     43 712,81 Kč 

        

výdaje celkem:     278 210,81 Kč 

        

doplňková činnost:     0,00 Kč 

        

výsledky inventarizace:                             nebyly zjištěny inventarizační rozdíly 

        

stavy fondů:       

fond investičního majetku:     0,00 Kč 

fond oběžných aktiv:     0,00 Kč 

fond odměn:     0,00 Kč 

fond kulturních a sociálních potřeb:     3 416,00 Kč 

fond rezervní:     0,00 Kč 

fond reprodukce majetku:     0,00 Kč 

        

zůstatek běžného účtu:     251 414,24 Kč 

zůstatek běžného účtu FKSP:     2 760,28 Kč 

zůstatky ostatních běžných účtů:     0,00 Kč 

zůstatek pokladny:     4 617,00 Kč 

 


