
 

 

 1 

 
 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů 
 

 

rok 2013 
 

 

 

 

 

Domov na zámku Bystré  
Zámecká 1,  569 92  BYSTRÉ 

IČ: 75007932 
 
 

 
 

 
 
 

 

Zřizovatel: Pardubický kraj 
          Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice 
 
Statutární zástupce: Mgr. Ivo Musil – ředitel domova 
 
Telefon:    461741212 
e-mail:       dnzbystre@dnzbystre.cz 
internet:     www.dnzbystre.cz 
 

 

 

 

 

V Bystrém dne 24.2.2014, č.j. 389/2014 

mailto:dnzbystre@dnzbystre.cz


 

 

 2 

Obsah:      

 
I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 

a) Identifikace zařízení 

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
2. Chráněné bydlení 
3. Týdenní stacionář 
4. Podpora samostatného bydlení 
5. Doplňková činnost 

 
b) Stav uživatelů v jednotlivých službách  
c) Stanovené výše úhrad za poskytování služeb 
d) Stručné shrnutí rozvoje sociální služby 

 
II. VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH UKAZATELŮ ORGANIZACE 

 
III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
2. Čerpání účelových dotací 
3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky 

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách 
4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o 

pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 
5. Pohledávky, závazky 
6. Vyhodnocení doplňkové činnosti 
7. Peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 

 
IV. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ  

KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 
 

V. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL 
 

VI. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.    
 

VII. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE Z. Č. 435/2004 Sb.   
O ZAMĚSTNANOSTI 
 

VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, 
PODANÉ ŽÁDOSTI PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 
 

IX. PŘÍLOHY 
1. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
2. Finanční výkazy účetní závěrky včetně komentáře 

 



 

 

 3 

I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 

a) Identifikace zařízení 
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) týdenní stacionáře podle § 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů 

d) podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domov pro osoby 

se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které 
mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení. 
Dále je služba poskytována osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou 
mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení 
s nařízenou ústavní výchovou.  

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 

Pardubického kraje pod č. 7188385 od 1. 1. 2007 s kapacitou 107 klientů.  
 

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zahrnuje 
základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc pro zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 
Na základě zákona o sociálních službách dále poskytuje nezaopatřeným dětem 

osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím 
k jejich potřebám a zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. 

 
2. Chráněné bydlení 

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu v chráněném 
bydlení osobám od 18 let věku s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, 
které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího stupně. 
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Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 
Pardubického kraje pod č. 7277410 od 1. 3. 2010 s kapacitou 9 klientů. 
 

Sociální služba chráněné bydlení dle § 51 zahrnuje základní činnosti stanovené 
pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy nebo pomoc pro zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 

V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití. 
 
3. Týdenní stacionář 

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu týdenní stacionář 
osobám od 14 let věku s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením, 
popřípadě s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením lehčího stupně. 

 
Služba je poskytována Po 6:30 - Pá 19:30 na základě registrace u Krajského 

úřadu Pardubického kraje pod č. 6496652 od 1. 7. 2012 s kapacitou 3 klientů. 
 

Sociální služba týdenní stacionář dle § 47 zahrnuje základní činnosti stanovené 
pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 

 

 poskytnutí ubytování 

 poskytnutí stravy 

 pomoc pro zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 

4. Podpora samostatného bydlení 
Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora 

samostatného bydlení osobám s mentálním postižením od 18 let věku z okresu 
Svitavy v Pardubickém kraji 

Služba je poskytována Po - Pá 8:00 – 16:00 na základě registrace u Krajského 
úřadu Pardubického kraje pod č. 6285891 od 1. 7. 2012 s kapacitou 4 klientů. 
 

Sociální služba podpora samostatného bydlení dle § 43 zahrnuje základní činnosti 
stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 
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 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 

Domov na zámku Bystré dále zprostředkovává: 

 hipoterapii, canisterapii 

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

Domov na zámku Bystré dále zajišťuje: 

 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 předmětu činnosti Domova na zámku Bystré 

 umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým 

 plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních 
služeb. 
 

5. Doplňková činnost 
 

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

  Výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 
a) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 

myslivost, 
b) Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, 
c) Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 

výrobků, 
d) Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, 
e) Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, 
f) Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba 

bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových 
předmětů, 

g) Mimoškolní výchova a vzdělávání, činnosti pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti, 

h)  
i)  
j)  
k)  
l) a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 

přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 
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b) Stav uživatelů v jednotlivých službách 
Ke dni 31. 12. 2013 bylo v DNZ Bystré 121 klientů ve čtyřech sociálních službách. 
 

1. 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2013 
 

Stav klientů 
105 klientů, z toho 6 žen a 85 mužů a 14 dětí. 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let             3 klient 
7 – 12 let            5 klienti 
13 – 18 let           6 klientů 
19 – 26 let            11 klientů 
27 – 65 let   76 klientů 
66 – 75 let                       4 klienti 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 82 klientů, 23 klientů má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá (důvod - v řízení) 1 
I (lehká závislost) 5 
II (středně těžká závislost) 31 
III (těžká závislost) 24 
IV (úplná závislost) 44 

Součet: 105 
 
 

1. 2. Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2013 
 

Stav klientů 
9 klientů, z toho 9 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            0 klientů 
27 – 65 let               9 klientů 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 8klientů, 1 klient má trvalé bydliště jinde. 
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Stupeň závislosti 
 Počet 

I (lehká závislost) 6 
II (středně těžká závislost) 3 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 9 

 
 

1. 3. Týdenní stacionář (TS) stav k 31. 12. 2013 
 

Stav klientů 
3 klienti, z toho 1 žena a 1 muž a 1 dítě. 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            1 klientů 
19 – 26 let            2 klient 
27 – 65 let               0 klientů 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Klienti mají trvalé bydliště mimo zařízení. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 0 
II (středně těžká závislost) 0 
III (těžká závislost) 1 
IV (úplná závislost) 2 

Součet: 3 
 
 

1. 4. Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2013 
 

Stav klientů 
4 klientů, z toho 1 žena a 3 muži 
 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            0 klientů 
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27 – 65 let               4 klienti 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde v Bystrém mají 4klienti. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

I (lehká závislost) 4 
II (středně těžká závislost) 0 
III (těžká závislost) 0 
IV (úplná závislost) 0 
Součet: 4 

 

c) Stanovené výše úhrad za poskytování služeb 
Úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově na zámku Bystré jsou 

stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 14, kterou se provádějí ustanovení 
zákona č. 108/2006 S., v platném znění. 

Výše úhrad v DOZP a v TS za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj     160,- Kč denně 

 dvojlůžkový pokoj     155,- Kč denně 

 tří a více lůžkový pokoj    150,- Kč denně 
 

Výše úhrad v CHB za poskytnutí ubytování: 

 jednolůžkový pokoj č. p. 7    135,- Kč denně 

 dvojlůžkový pokoj č. p. 7    130,- Kč denně 

 praní, drobné opravy a žehlení prádla           5,- Kč denně 
 

Výše úhrad v DOZP, TS i CHB za poskytnutí stravy: 

 hodnota potravin (stravovací jednotka)    73,- Kč denně 

 provozní náklady související  
s přípravou stravy       67,- Kč denně 
   

Výše úhrad v DOZP za poskytnutí péče: 

 v plné výši přiznaného příspěvku na péči 
 

Výše úhrad v CHB  a PSB za poskytnutí péče: 

 dle skutečného spotřebovaného času  
nezbytného k zajištění úkonu     95,- Kč za hodinu 
 



 

 

 9 

Výše úhrad v TS za poskytnutí péče: 

 měsíčně ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči 

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby 
 

Záměrem poskytovaných sociálních služeb v DNZ Bystré je rozsah a formu pomoci 
a podpory směřovat individuálně ke každému klientovi, tak aby vycházela z jeho potřeb. 
Klienti DNZ jsou podporováni v maximálním využití svého potenciálu, v rozvoji a 
upevňování svých dovedností, schopností a návyků. Někteří z klientů domova pro 
osoby se zdravotním postižením opustili tuto sociální službu a využívají sociální služby 
chráněné bydlení popřípadě služby podpora samostatného bydlení.  Velká pozornost je 
věnována plánování přechodu a samotné přípravě klientů na odchod do služby s nižší 
mírou podpory. Pracovníci DNZ podporují klienty v rozvoji samostatnosti, motivují je 
k zvládání činností, které podporují sociální začleňování. Všechny běžné činnosti se učí 
klienti, kterým to dovolí jejich zdravotní stav, zvládat sami např. praní prádla, péče o 
sebe sama, běžný úklid, vaření jednoduchých jídel, ohřívání stravy. K tomuto účelu mají 
klienti k dispozici vybavenou kuchyň. Jednotlivé části DNZ byli dovybaveny 
elektrospotřebiči ( vysavač, pračka, myčka nádobí ).  

V rámci zkvalitňování prostředí, zajištění bezpečnosti a kvality života lidí s nejvyšším 
stupněm podpory byla lůžka vybavena evakuačními podložkami, dále bylo zakoupeno 
sprchové křeslo. Snoezelen a místnost pro muzikoterapii byly vybaveny speciálními 
pomůckami.  

Klienti jsou podporováni v navazování a upevňování kontaktů s rodinou a přáteli ( e-
mail, dopisy). Kapacita chráněného bydlení byla navýšena o jedno místo. O toto místo 
projevil zájem klient DOZP. Po čase věnovaném přípravě začal tuto službu využívat.  

Z části se podařilo s některými klienty zvládnout nastavení denního rytmu (samostatné 
ranní vstávání, pravidelné stravování, pracovní doba, volný čas a spánek). Toto u 
některých klientů vedlo k vytvoření „normálního týdenního harmonogramu, který jim 
poskytuje možnost, dle jejich zájmu, účastnit se kulturních a dalších činností (bowling, 
bazén, cyklovýlety, kino apod.). Klientům byla poskytnuta podpora v oblasti finanční 
gramotnosti (kurz hospodaření s penězi), u některých klientů došlo ke zvýšení 
kompetencí v této oblasti. Upevňování pracovních návyků probíhá v rámci uzavřených 
dohod o provedení práce. Jednomu klientovi byla poskytnuta podpora při hledání 
zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. V rámci zvýšení materiálně-technického 
standardu byly prostory bytů v chráněném bydlení dovybaveny indukčnímu vařiči, 
novými lůžky a matracemi.  

Klientům ve službě podpora samostatného bydlení byla poskytnuta podpora v získávání 
návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí (podpora při 
jednání na úřadech, podpora v oblasti sousedských a partnerských vztahů, 
organizovaní svého volného času). Klientům byla poskytnuta podpora při nácviku 
vedení domácnosti (samostatně si zajišťují praní, stravování, s podporou si zajišťují 
úklid). Klientům byla poskytnuta podpora v oblasti finanční gramotnosti (kurz 
hospodaření s penězi), u klientů došlo ke zvýšení kompetencí v této oblasti, byla jim 
poskytnuta podpora při zřízení bankovních účtů, při obsluze bankomatu.  



 

 

 10 

Do sociální služby týdenní stacionář byli přijati dva klienti s PAS. V této sociální službě 
došlo ke zvýšení počtu pracovníků přímé péče, čímž je zajištěna individuální péče a 
podpora klientům. Jednomu z klientů s autismem je poskytnuta podpora prostřednictví 
osobního asistenta, dále mu poskytujeme podporu při docházce do Speciální základní 
školy. V rámci případové supervize byla navázána spolupráce s nezávislým odborníkem 
z Apla Praha.  Od července 2013 je plně obsazena kapacita týdenního stacionáře pro 
lidi s PAS. Klienti se postupně zapojují do zájmových činností- relaxace ve snoezelenu, 
muzikoterapie, poznávání areálu DNZ a okolí. Dle individuálního zájmu dochází do 
terapeutických dílen, do kavárny a zapojují se i do běžných denních činností. 
 
Důležitou součástí rozvoje sociálních služeb je rozvoj a vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách. Vzdělávání pracovníků je zajištěno v kurzech, na odborných 
seminářích a přednáškách, dále formou stáží a návštěv partnerských zařízení.     

II. VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH UKAZATELŮ  

         Příspěvek na provoz od zřizovatele dle § 28 zák. č. 250/2000 Sb., v platném 
znění, byl v závazných ukazatelích schválen a upraven Radou Pardubického kraje       
k 31. 12. 2013 ve výši 7,506.000 Kč a byl plně vyčerpán.  

Limit na platy ve výši 20,697.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů 
k 31. 12. 2013 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 473.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 
12. 2013 byl zcela vyčerpán.  

 Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2013 
zvýšen z 90.0 na 92.0 z důvodu personálního zajištění sociální služby Týdenní 
stacionář. K 31. 12. 2013 byl limit zvýšen z 92,0 na 94,0 z důvodu dlouhodobých 
nemocí a nástupů na mateřské dovolené, které činilo více než 29 měsíců. Skutečná 
výše průměrného evidenčního počtu zaměstnanců k 31. 12. 2013 je 93,48. 

Uložený odvod z investičního fondu byl v roce 2013 nařízen ve výši 3,000.000 
Kč, finanční prostředky byly převedeny dne 29. 4. 2013 na účet zřizovatele. 

 Stanovený nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2013 ve 
výši 2,100.000 Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku investičního fondu činí 
2,203.759,40 Kč. Investiční fond byl čerpán dle schváleného plánu. 

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen 
ve výši 2,394.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2013 je ve výši 
2,408.184 Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje 
hranici 3 % pro odchylku.  

Jednotlivé opravy majetku hrazené z provozních nákladů nepřesáhly částku 50 
tis Kč.  

Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena usnesením Rady PK č. R/242/13 dne 
28. 3. 2013. Výsledek hospodaření za rok 2012 byl dle schválení Rady PK ze dne 28. 3. 
2013 převeden do rezervního fondu. 
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V návaznosti na realizovaný projekt „Integrační centrum pro podporovaný život 
Domova na zámku Bystré“ byla k 31. 12. 2013 zajištěna udržitelnost 3 pracovních míst. 
Dodržujeme pravidla publicity dle jednotlivých operačních programů v návaznosti na 
zapojení do programů EU. Rovněž plníme podmínky uvedené ve Smlouvě č. 09029466 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP týkající se 
realizace projektu „Domov na zámku Bystré, parkové úpravy“.  

Rozpočet organizace byl čerpán rovnoměrně dle toku finančních prostředků, 
všechny zdroje byly vyčerpány a kladný výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 z hlavní 
činnosti je 91.522,50 Kč a z doplňkové činnosti 51.236 Kč, celkem 142.758,50 Kč, 
návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 je převedení do rezervního 
fondu. 

III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
Výše výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši 91.522,50 Kč je ovlivněna 

získanou dotací z Úřadu práce ke konci roku 2013 a úsporou energií během roku 2013.  

Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2013  41,640.366 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubyt. a stravu     9,342.060 Kč 
  příjmy od klientů za péči       9,784.935 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,700.245 Kč 
  příjmy z pronájmu           146.837 Kč 
  neinvestiční transfer z MPSV              12,166.000 Kč  
  příspěvek zřizovatele       7,506.000 Kč 
  dotace Úřadu práce           147.500 Kč 
  použití rezervního fondu                    239.302 Kč 
  za stravné od zaměstnanců                   468.746 Kč 
  ostatní výnosy           138.741 Kč 
   

Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2013  41,548.844 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu         825.790 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             500.646 Kč 
  spotřeba potravin        3,093.073 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu          52.821 Kč 
  spotřeba PHM           193.157 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč         211.843 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     57.422 Kč 
  spotřeba ochranných pomůcek         198.011 Kč 
  spotřeba el. energie           956.464 Kč 
  spotřeba plynu         1,325.673 Kč 
  spotřeba vody a stočné          350.708 Kč 
  opravy a udržování           402.657 Kč 
  cestovné              44.188 Kč 
  náklady na reprezentaci                        3.429 Kč 
  služby klientům             80.610 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        220.023 Kč 
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  školení zaměstnanců, supervize         221.588 Kč 
  likvidace odpadů           261.052 Kč 
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               301.024 Kč 
  ostatní služby           428.990 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              21,153.084 Kč 
  SP a ZP         7,040.552 Kč 
  pojistné – Kooperativa            86.309 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    206.970 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku      2,408.184 Kč 
  tvorba a zúčtování opravných položek          85.491 Kč 
  náklady z drobného dl. majetku          647.067 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          192.018 Kč  

2) Čerpání účelových dotací 
Poskytnutá účelová neinvestiční dotace MPSV na sociální služby domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář a podpora 
samostatného bydlení celkem ve výši 12,166.000 Kč byla plně vyčerpána. Vyúčtování 
poskytnuté dotace bylo zasláno dle metodiky MPSV. 

V roce 2013 byla schválena a poskytnuta na základě vyúčtování dotace z Úřadu 
práce Jihlava a Úřadu práce Pardubice ve výši 147.500 Kč, dotace byla vyčerpána. 

Z Nadace Partnerství byl organizaci na základě smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku č. 73-SZ-044 poskytnut příspěvek ve výši 18.639 Kč na realizaci projektu „Ani 
kapka nazmar!“ Nadaci byla zaslána závěrečná a finanční zpráva. 

3) Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky 
 

Služba  přep.úv. plat        plat+34%  prům.plat 

DOZP § 48  84,23     18,617.975    24,948.087   18.420,- 

TS § 47     6,15    1,199.721       1,607.626          16.256,- 

CHB § 51     2,70       599.060                 802.740  18.490,- 

PSB § 43     0,40         82.066             109.969              17.097,- 

Mzdové náklady 93,48   20,498.822     27,468.422   18.274,-        

Náhrady za nemoc         198.178 

Mzdové náklady celkem  20,697.000 

        
OON         473.000     

 
Mzdové prostředky celkem 21,170.000  
     
Přehled zahraničních cest  
 

       V roce 2013 proběhly dvě zahraniční pracovní cesty. Od 4.6 do 7.6 proběhla pracovní cesta 
organizovaná Asociací poskytovatelů sociálních služeb do Francie, kde zástupci domovů a  
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organizací poskytujících sociální služby navštívili soukromé zařízení v Montpellier a centrum  
sociálních služeb v Nice, kde jsme navštívili celkem 3 státní zařízení. 
Další zahraniční cesta proběhla 8.7-10.7 do partnerského domova v Osadném na Slovensku. 
Této cesty se zúčastnilo celkem šest lidí z našeho domova a jejich dvoučlenný doprovod.      
 
 

4) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace 
o pojištění svěřeného majetku, inventarizace majetku 

 

Svěřený majetek Domov na zámku Bystré využívá plně k hlavnímu účelu své 
činnosti. Veškerý majetek vede v příslušné evidenci, udržuje majetek 
v provozuschopném stavu. Údržba, opravy zařízení a drobné opravy byly provedeny 
v průběhu roku 2013 ve výši 403 tis Kč. Rozbitý neopravitelný majetek byl vyřazen 
z evidence a fyzicky zlikvidován. 

Domov na zámku Bystré zabezpečuje pravidelné a příslušnými předpisy stanovené 
revize a technické prohlídky majetku.  

Organizace pronajímá majetek ve vlastnictví Pardubického kraje v souladu se 
zřizovací listinou. Nájemné je sjednáno ve výši v místě a čase obvyklém nebo vyšším.  

Domov na zámku Bystré o majetku Pardubického kraje, který má svěřený do správy, 
účtuje na příslušných rozvahových účtech a účetně jej odepisuje. Účetní odepisování 
majetku provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 

 
Z investičního fondu byly pořízeny pračka do prádelny a sprchová židle. Na základě 

doporučení tematické požární kontroly byla provedena výměna dveří za protipožární. 
Dále byl uhrazen z investičního fondu projekt k zadávací dokumentaci „Realizace úspor 
energie“. 

  
Dle pokynu zřizovatele jsme provedli k 31. 12. 2013 u majetku v účetnictví rozlišení 

do 3 kategorií:  
a) bezúplatně převedený majetek do vlastnictví 
b) majetek nabytý do vlastnictví dědictvím a darem se souhlasem zřizovatele 
c) majetek svěřený k hospodaření 
 
Pojištění nemovitého a movitého majetku vyjma dopravních prostředků zajišťuje 

zřizovatel na základě pojistné smlouvy. Domov na zámku Bystré má uzavřeny pojistné 
smlouvy na dopravní prostředky. 

Organizace Domov na zámku Bystré v rámci kroků vedoucích k efektivnímu využití 
svěřených prostředků řeší také pojistné události. V roce 2013 byly řešeny dvě pojistné 
události týkající se movitého a nemovitého majetku organizace. Šlo o následující 
pojistné události: 

- poškozené sklo na vozidle Volkswagen Crafter ( událost se stala dne 18.7.2013). 

Celkové náklady na opravu vozidla činily 7 988 Kč. Událost likvidovala Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s.. Celá částka byla pojišťovnou uhrazena. 

- poškozené dveře v objektu zámku  ( událost se stala dne 4.11.2013). Celkové náklady 
na opravu činily 4 235 Kč. Událost likvidovala ČSOB Pojiš´tovna, a.s.. Výše škody 
nedosáhla výše sjednané spoluúčasti.  
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      Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12.  
2013.  Inventarizace byla započata dne 21. 10. 2013 a skončena 30. 1. 2014. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 19. 2. 2013 a předaly vyhotovené zprávy hlavní inventarizační 
komisi. 

  

5) pohledávky a závazky 
Počet dnů  pohl. za odběrateli  pohl. za pobyt závazky vůči dodavatelům 

Do 30 dnů  6.380    2.770   2.405 
Do 90 dnů         0    8.748          0 
Nad 90 dnů          10.730                 440.582                    0  

Celkem          17.110          452.100   2.405 
 
Závazky po splatnosti jsou nevýznamné.  
Pohledávky za odběrateli zahrnují nedoplatek faktury od VZP za zdravotní výkony ve 
výši 10.730 Kč v 03/2013, kdy nám VZP započetla rozdíl z vyúčtování za rok 2012, proti 
tomuto zápočtu jsme vyslovili nesouhlas. Nejproblematičtější jsou pohledávky za pobyt 
dětí a jedné klientky v týdenním stacionáři. K těmto pohledávkám bylo k 31. 12. 2010 
započato s tvorbou opravných položek. Rodiče a opatrovníci jsou vyzýváni k úhradě 
pohledávek a pokud dojde k dohodě, tak na základě splátkového kalendáře doplácejí 
pohledávku.  

6) vyhodnocení doplňkové činnosti 
Výše výsledku hospodaření z doplňkové činnosti je ve výši 51.236 Kč. Po schválení 

rozdělení výsledku hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude použit pro 
hlavní činnost organizace.   

Náklady na doplňkovou činnost     257.494 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen      87.741 Kč 
  materiál na kulturní akce     113.061 Kč 
  spotřebovaná energie          8.081 Kč 
  nákup služeb         25.945 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                22.666 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      308.730 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    167.493 Kč 
  Příjmy z kulturních akcí     141.237 Kč 
  

7) peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 
FKSP:  

PS k 1. 1. 2013      202.469 Kč 
  Tvorba:  příděl z mezd    206.970 Kč 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců  102.928 Kč  
     rehabilitace        3.000 Kč 
     penzijní připojištění   132.000 Kč 
     příspěvek na vitamíny    14.550 Kč 
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         příspěvek odborové organizaci           495 Kč 
     dary        12 000 Kč 
  KS k 1. 1. 2013      144.466 Kč 
 
 
 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH  

  PS k 1. 1. 2013                 0 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2012      98.110 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2013       98.110 Kč 
 
Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2013      387.012 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti             103.776 Kč 

     veřejná sbírka       6.788 Kč  
     rezervní fond    276.448 Kč 
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti   74.100 Kč 
     veřejná sbírka               17.153 Kč 
     fin. dary dle smluv     75.427 Kč  
  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů       106.528 Kč 
     z veřejné sbírky       2.921 Kč 
     dle účelu dar. smluv            129.853 Kč 
  KS k 31. 12. 2013                314.390 Kč  

Z toho            aktivizační činnosti                      71.348 Kč 
     veřejná sbírka     21.020 Kč  
     rezervní fond                        222.022 Kč 

Fond reprodukce majetku: 

  PS k 1. 1. 2013                    3,349.667 Kč 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,408.184 Kč 
  Čerpání:           projekt „Realizace úspor energie“        187.550 Kč 
              TZ – protipožární dveře            162.762 Kč 
     pračka do prádelny                       134.895 Kč 
     sprchová židle                                68.885 Kč 
     nařízený odvod zřizovateli         3,000.000 Kč  
  KS k 31. 12. 2013             2,203.759 Kč 

Dary a sponzoři:       věcné dary   peněžní dary 

DonGemini s. r. o. Praha        5.000 Kč 
Jiří Holubec – Sax Svitavy       2.500 Kč 
MOVOS CZ s. r. o. Brno          600 Kč 
Mlékárna Olešnice     1.000 Kč 
QANTO CZ s. r. o. Praha       7.000 Kč 
Petr Slezák, Bystré        2.000 Kč 
Elfo s. r. o. Kopidlno       3.000 Kč 
Ivana Jasanská, Vlčkov    7.271 Kč 
Římskokatolická farnost Bystré      4.788 Kč 
Václav Gončarov, Hradec Králové  1.500 Kč 
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Petr Šedý, Svitavy        1.000  Kč 
Jiří Šolc, Svitavy     1.000 Kč 
Nadace Partnerství Brno               18.639 Kč 
QANTO CZ s. r. o. Praha    2.000 Kč 
MARTEK MEDICAL a. s. Prostějov             51.000 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová, Bystré             24.000 Kč 
AUTOS, spol s r. o. Kunštát              10.000 Kč 
AGROVYSOČINA BYSTRÉ              10.000 Kč 
Tomáš Mayer, Olomouc               10.000 Kč 
Veřejná sbírka schválená zřizovatelem             17.153 Kč 

CELKEM      12.771 Kč        166.680 Kč 

IV. PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉ ZPRÁVY A NÁVRH OPATŘENÍ 
KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

Domov na zámku Bystré se snaží efektivním způsobem hospodařit se svěřenými 
prostředky v několika oblastech. 

Jde především o oblast správy nákupů a služeb při výběru dodavatelů zboží a 
služeb. Tyto kroky jsou ošetřeny také metodicky. Cenové nabídky každé zakázky jsou 
transparentně a nediskriminačně porovnávány s cenami na trhu. V limitu do 50 tisíc 
příslušní pracovníci odpovědní za úsek odpovídají za řádný výběr dodavatele dle cen  
a kvality obvyklé v dané oblasti, přičemž srovnávají ceny dle katalogů či internetu. 
Dodávky služeb a zboží v hodnotě vyšší než 50 tisíc korun jsou realizovány písemným 
oslovením alespoň tři dodavatelů a zveřejněním zakázky také na www.dnzbystre.cz.   
 
Mezi největší zakázky, které byly tímto způsobem realizovány, patří tyto: 

Název veřejné zakázky 

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov – zámek, hospodářská budova 

Dodávka jednoho kusu průmyslové pračky 

Dodávka výškově stavitelné pojízdné židle 

Dodávka protipožárních dveří 

Realizace úspor energie – Domov na zámku Bystré“ – dodávka služeb zhotovení 
zadávací dokumentace stavby 

Odvoz a spalování nebezpečného odpadu 

 

Mezi další opatření vedoucí k efektivnímu hospodaření patří přechod organizace 
k novému dodavateli služeb: „Odvoz a spalování nebezpečného odpadu“. Odvoz 
odpadu kat. číslo 20 01 08  a  katalogových čísel 18 01 01, 18 01 03 se podařilo zajistit 
jedním dodavatelem a službu zajistit lepšími cenovými a smluvními podmínkami. 
Přechod nastal v listopadu 2013. 

Díky výběru centrálního dodavatele telefonie v rámci Pardubického kraje došlo 
v prosinci 2013 k migraci 11 uživatelů mobilních telefonů organizace k novému 

http://www.dnzbystre.cz/
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operátoru Telefónice O2. V rámci mobilní telefonie tito uživatelé využívají Profi tarif 
neomezený s výrazně lepšími cenovými a smluvními podmínkami.           

Další sledovanou oblastí se zdroji v možnosti efektivního využití finančních 
prostředků je oblast energií, která patří mezi dlouhodobě sledované a následně řešené 
oblasti. Aplikací systémových kroků – postupných zaváděním energeticky méně 
náročných spotřebičů, osobním přístupem zaměstnanců v oblasti úspor došlo v roce 
2013 k meziročnímu snížení spotřeby elektřiny v objektech organizace o 1,4 MW. 

 
Osobním přístupem zaměstnanců a efektivním používáním regulačních ventilů 

na radiátorech došlo v oblasti odběrů zemního plynu k úspoře spotřeby zemního plynu 
ve všech objektech organizace o 14 tis. m3.   

Přes klesající tendenci v odběru vody od roku 2010 ( 10,547 tis. m3), došlo 
v roce 2013 (7,905 tis. m3) oproti roku 2012 ( 7, 53 tis. m3) k meziročnímu nárůstu 
odběru vody v objektech organizace o 375 m3. Tuto situaci hodlá organizace řešit 
instalací spořičů vody – perlátorů. 

Úspory energií přinese také projekt: „DNZ Bystré, výměna otvorových prvků 
v objektu čp. 1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení“. Dle dostupných 
informací lze předpokládat, že realizací uvedeného projektu dojde ke snížení 
energetické náročnosti budovy o 30%. 

V. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL 
 
Vnější kontroly provedené v roce 2013: 
 

1) tematická požární kontrola podle § 31 odst. 2 zák. č. 133/1985 o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
dne : 27.2.2013 a 7.3.2013 
Výsledek: při kontrole všech objektů 27.2 byly uloženy opatření 
a) zabezpečit označení mechanického ovládání otevírání oken v únikových 

cestách jako požárně bezpečnostní zařízení, příslušně požárně bezpečnostní 
tabulkou 

b) – f) tato uložená opatření souvisela s aktualizací dokumentace PO    
Výsledek: při kontrole 7.3 byly uloženy opatření 
a) zabezpečit osazení požárního uzávěru mezi chodbou a truhlárnou v souladu 

s požadavky platného požárně bezpečnostního řešení stavby 
b) aktualizace dokumentace 
 
Všechna uvedená opatření byla realizována ve stanovených termínech a při 
dohlídce dne 19.8.2013 bylo odsouhlaseno jejich odstranění.  
 

2) Následná kontrola plnění stanovených opatření z kontroly č. 96/2012 KrÚ Pk  
Výsledkem této následné kontroly bylo zjištění, že uložená opatření byla splněna. 
  
3) Inspekce kvality sociální služby DOZP provedená Úřadem práce ČR, Krajskou 

pobočkou Pardubice 
Výsledek inspekce kvality – nebyly zjištěny nedostatky  
 

4) Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 14.6 a 30.10.2013 
Předmět kontroly – proočkovanost dle zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů a vyhl. č. 537/2006 Sb.,o očkování proti infekčním nemocem.  
Výsledek kontroly- očkování proti pneumokokovým nákazám v zařízení DNZ 
Bystré je v souladu s § 6, vyhl. č. 537/2006 Sb., prováděcí vyhlášky k zákonu č. 
258/200 Sb.     
Dodržování stanovených povinností vyplývajících z platné legislativy.  

 
 
Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením 
dotace MPSV  
Předmětem ověření bylo použití neinvestiční dotace pro rok 2013 v souladu s metodikou MPSV 
ČR  pro poskytování dotací  ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb.  Ověření 
provedla Ing. Ludmila Talířová, Svitavy. Průběžné ověřovací práce byly provedeny 3. 9. - 9. 9. 
2013. V tomto ověření nebyly zjištěny skutečnosti neoprávněného použití poskytnuté dotace 
pro rok 2013. Závěrečné ověření proběhne v roce 2014. 

5) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z. Č. 106/1999 SB. 
Při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je v DNZ Bystré postupováno 
v souladu s vydanou směrnicí S-50 a jejími přílohami. Tato směrnice upravuje 
organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v jeho platném znění. 
Týká se především pravidel a postupů při zveřejňování nebo podávání informací 
v organizaci, způsobu a rozsahu podání informace.     

Řediteli DNZ Bystré ukládá povinnost zveřejnit v sídle DNZ Bystré na všeobecně 
přístupném místě (informační tabuli nebo v informační brožuru) s následujícími 
informacemi: 
- informace o DNZ Bystré a údaje o vlastní poskytované službě sociální péče 
- jméno a příjmení ředitele, kterému je uložena povinnost poskytovat informace a je 
pověřen přijímáním stížností, podnětů a oznámení   
- postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů  
- postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace  
- sazebník úhrad za poskytování informací  
- zprávu o činnosti a hospodaření organizace za předcházející kalendářní rok  
 
Ředitel Domova na zámku může zveřejnit uvedené informace také jinými způsoby a 
může zveřejnit i další informace, které je v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. povinen 
poskytovat. 
 
DNZ může zveřejnit informace těmito způsoby: na informační tabuli, v denním tisku a 
sdělovacích prostředcích, na nástěnce chodby u kanceláří, prostřednictvím osobního 
jednání se zákonnými zástupci, na internetových stránkách www.dnzbystre.cz,  
prostřednictvím zprávy o činnosti a hospodaření DNZ,  klientům na Výboru obyvatel 
nebo na pravidelných schůzkách v rámci poskytovaných služeb. 

http://www.dnzbystre.cz/
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Zacházení s  informacemi v  informačním systému domova 

Informační systém DNZ Bystré slouží pro vnitřní potřebu příspěvkové organizace, 
pro jiné orgány státní správy a samosprávy (zřizovateli – Pardubickému kraji, MPSV ČR 
…),žadatelům uplatňujícím právo na svobodný přístup k informacím podle zákona 
106/1999 Sb. 

Informační systém DNZ Bystré má podobu 
- spisového materiálu  
- počítačové databáze 

Zásady zacházení s  informacemi v  informačním systému  
DNZ Bystré jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi, které 
vypovídají o osobnosti a soukromí dotčených osob. Je proto povinna postupovat 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
- DNZ Bystré smí získávat jen informace potřebné pro svoji činnost a provoz. Informace 
musí být v přiměřeném rozsahu. 
- DNZ Bystré si musí ověřovat, zda informace, s nimiž v informačním systému nakládá, 
jsou přesné a podle potřeby je aktualizovat. Neuchovává ve svém informačním systému 
nepravdivé informace. 
- DNZ Bystré získává informace pro informační systém náležitým způsobem. Nesmí 
získávat informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností. 
- DNZ Bystré je povinna uchovávat informace. Doba uchování je dána typovým 
rejstříkem pro skartaci. 
- DNZ Bystré zajistí ochranu svého informačního systému před náhodným nebo 
neoprávněným zničením, náhodným poškozením, jakož i před neoprávněným 
přístupem nebo zpracováním. 
- DNZ Bystré stanoví přesně práva a povinnosti svých pracovníků, kteří mají přístup 
k informačnímu systému. 
- DNZ Bystré zajistí účinná opatření, aby po skončení pracovního poměru zaměstnance 
nemohly být informace, s nimiž nakládal, touto osobou využity. 

6) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 
435/2001 SB. O ZAMĚSTNANOSTI 

 
 

Plnění povinného podílu OZP a TZP: 
 
Přepočtené úvazky        93,51 
 
Požadováno OZP a TZP (4%)          3,74 
 
 
Skutečný přepočtený stav OZP          4,26 
 
Skutečný přepočtený stav TZP         1,50 

 
Skutečný přepočtený stav OZP a TZP                 5,76  
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7) REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, PODANÉ ŽÁDOSTI 
PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 

 

jméno nadace projekt účel projektu
požadovaná 

částka

přiznáno/ nepřiznáno   ( 

ANO, NE)

APSS
Integrační turnaj ve sjednocené 

kopané Bystré 2013

Spolufinancování celkových nákladů 

spojených s realizací celostátní akce 

určené na podporu sportu pro mentálně 

postižené. 10 000 10 000

Nadace OKD, Program pro 

zdraví Hudbou pro radost i pro zdraví

Spolufinancování nákupu hudebních 

nástrojů vhodných k  muzikoterapii. 30 603 ne

NADACE ČEZ

Malá farma, radost z práce mentálně 

postižených

Nabídka pracovního uplatnění na farmě, 

možnost chovu domácích zvířat. 63 000 ne

MZ ČR Vozíček - pomocník na cestě k lékaři

Koupí el. vozíku odstranit bariéry v přístupu 

k lékaři, zlepšení pracovních podmínek díky 

omezení nutnosti transportu klienta k lékaři 

klasickým invalidním vozíkem. 38 500 ne

Nadace Partnerství Ani kapka nazmar!

Nákup spořičů vody a nádrže na dešťovou 

vodu o objemu 1 m3. 18 639 18 639

Mládež v akci, 1.2 Iniciativy 

mládeže Potřební pro potřebné

Zapojení do sbírkové činnosti určené 

potřebným. Míra zapojení - tvorba výrobků v 

ter. dílnách. 98 241 ne

ČSOB a ERA pro podporu 

regionů Sousedé sousedům

Společná příprava oslav Dne dětí v 

Bystrém, jde o společné zapojení  občanů 

Bystrého a DNZ do společných příprav 

oslav Dne dětí. 47 000 ne

Úřad práce ČR, pobočka Svitavy 

a pobočka Žďár nad Sázavou

žádost o příspěvek na společensky 

účelné pracovní  místo

Obsahem projektu je dofinancování 3 

pracovních míst ( čerpáno v roce 2013), 

další čerpání v roce 2014 147 000 147 000

celkem 175 639

Domov na zámku Bystré - žádosti o dotace podané v roce 2013 
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název projektu donor monirorovací indikátory

plánovaná 

hodnota

Integrační centrum pro 

podporovaný život Domova na 

zámku Bystré

ROP NUTS II , Severovýchod, osa  

13.2 - rozvoj městských a 

venkovských oblastí

počet nově vytvořených pracovních míst v 

rámci projektu na udržitelný rozvoj 

venkovských oblasti ( obcí) 3 ( PM )

plocha regenerovaného a revitalizovaného 

území celkem 0,09 ha

plocha regenerovaných a revitalizovaných 

objektů pro sociální služby a zdravotní péči
543 m2

plocha nových regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve venkovských 

oblastech ( obcí ) celkem 543 m2

DNZ Bystré, parkové úpravy

Operační program Životní prostředí, 

osa 6 - zlepšování stavu přírody a 

krajiny, oblast podpory 6.5 - Podpora 

regenerované krajiny

celkový počet vysazených dřevin ( ks )

1329

celkový počet ošetřených dřevin ( ks ) 98

celková plocha základané zeleně ( ha) 0,088

celková plocha základaného stromořadí ( 

m) 40

Dejme šanci dalším klientům Nadace OKD

Po dobu 5 let ode dne nabytí vlastnického 

práva k DHM s provozně technickou funkcí 

delší než 5 let pořízenému z prostředků 

nadačního příspěvku tento majetek nezcizit

Solární systém na ohřev TUV a 

topení v objektu:"Zátiší" v 

Domově na zámku Bystré

SFŽP, opatření 3A Podpora 

investičních projektů na využívání 

obnovitelných zdrojů energie

úspora energie 
120 GJ/rok

Ani kapka nazmar! Nadace Partnertví, Nestlé

úspora energie, zajištění osazení 20 šetřičů 

vody do vodovodních baterií a 20 ks do 

sprch, 1 nádrž na dešťovou vodu 500 m3

Šance pro Tilii Nadace Partnerství

kontrola stavu stavu stromu ( po 2-3 letech 

odborníkem), kontrola stavu vazeb - po 

deseti letech)


