
V Pardubicích dne 25. 8. 2020
Č.j.: 62027/2020

PARDUBICKÝ KRAJ
Komenského nám. 125,532 11 Pardubice

Dodatek č, 35 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Pardubického kraje

Domov na zámku Bystré
se sídlem Zámecká 1, 569 92 Bystré

IČ: 75007932

Podle ustanovení § 35 odst. 2 písmo j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává
Zastupitelstvo Pardubického kraje tento dodatek zřizovací listiny, která byla schválena
usnesením číslo Z/118/02 ze dne 12.12.2002 a mění se takto:

1.
Článek IV nově zní:

Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavní účel:
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním
předmětu činnosti sociální služby
a) domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
c) sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
d) podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21/EU.

-
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě
pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se
poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.



Hlavní předmět činnosti
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se
zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 18 let věku, které mohou mít
též přidružené smyslové nebo tělesné postižení.

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám
od 18 let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též
přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. V sociální službě chráněné
bydlení je podporováno partnerské soužití.

Domov na zámku Bystré poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické
dílny osobám od 18 do 65 let s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným
postižením, kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním
návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.

Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného
bydlení osobám s mentálním postižením od 18 let věku.

Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení,
sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení zahrnují základní činnosti
stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.

Na základě zákona o sociálních službách Domov na zámku Bystré dále zabezpečuje
ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).

Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality
sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Domov na zámku Bystré dále zajišťuje:
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně

výroby elektrické energie pro vlastní spotřebu, hospodaření se svěřeným movitým a
nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, 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
předmětu činnosti,

• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich
finančních prostředků v Domově na zámku Bystré,

• zprostředkování hipoterapie a canisterapie,
• umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým,
• plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písmo g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat
tyto činnosti:

• hostinská činnost,
• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
• výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
myslivost,

-



- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných

výrobků,
- výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů,

výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba
bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových
předmětů,

- výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,
- mimoškolní výchova a vzdělávání, činnosti pořádání kurzů, školení, včetně

lektorské činnosti,
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a
obdobných akcí.

Tyto činnosti provádí Domov na zámku Bystré na základě zvláštního oprávnění.

2.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nemění.

3.
Dodatek Č. 35 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na zámku
Bystré byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/520/20 ze dne 25. 8.
2020 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.

Dodatek Č. 35 zřizovací listiny je sepsán v šesti vyhotoveních, která mají stejnou platnost,
z nichž tři jsou určena pro potřeby zřizovatele a tři pro potřeby příspěvkové organizace.
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