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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 nebo ochrannou 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. 

 
Služba je poskytována celoročně na základě registrace u Krajského úřadu 
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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 
 

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. K 31. 12. 
2014 je služba dle § 47 týdenní stacionáře zrušena, důvodem je přechod klientů ze 
stávající služby do služby DOZP a CHB. 
 

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 
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stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách: 
 

 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: 

 Hostinská činnost 

 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

  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) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 
akcí. 
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b) Klienti zařízení 
Ke dni 31. 12. 2014 bylo v DNZ Bystré 118 klientů ve čtyřech sociálních službách. 
 

1. 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) stav k 31. 12. 2014 
 

Stav klientů 
104 klientů, z toho 9 žen a 95 mužů 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let             1 klient 
7 – 12 let            6 klienti 
13 – 18 let           6 klientů 
19 – 26 let            11 klientů 
27 – 65 let   74 klientů 
66 – 75 let                       6 klienti 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště zde má 80 klientů, 24 klientů má trvalé bydliště jinde. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

Nemá 0 
I (lehká závislost) 5 
II (středně těžká závislost) 30 
III (těžká závislost) 25 
IV (úplná závislost) 44 

Součet: 104 
 
Počet žadatelů a zájemců  
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 4.  
 
 

1. 2. Chráněné bydlení (CHB) stav k 31. 12. 2014 
 

Stav klientů 
9 klientů - 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 8 klientů, 1 klient má trvalé bydliště jinde. 
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Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

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

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 4. 
 

1. 3. Týdenní stacionář (TS) stav k 31. 12. 2014 
 

Stav klientů 
1 klient – muž 
 
Struktura s ohledem na věk 
 do 6ti let   0 klientů 
7 – 12 let        0 klientů 
13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            1 klient 
27 – 65 let               0 klientů 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Klient má 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) 0 

Součet: 1 
 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby 0. 
 
 
4. Podpora samostatného bydlení (PSB) stav k 31. 12. 2014 

 
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 
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13 – 18 let            0 klientů 
19 – 26 let            0 klientů 
27 – 65 let               4 klienti 
66 – 75 let                         0 klientů 
76 – 85 let   0 klientů 
 
Trvalé bydliště 
Trvalé bydliště mají v Bystrém 4 klienti. 
 
Stupeň závislosti 
Stupeň závislosti Počet 

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

 
Počet žadatelů a zájemců 
Celkový počet žadatelů o poskytnutí sociální služby je 0. 
 

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 

 dvoulůžkový 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 
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Výše úhrad v CHB  a PSB za poskytnutí péče: 

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

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 forma 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.  

Od počátku roku 2014 intenzivně pracoval transformační tým na plánování 
Transformace služby Domov pro osoby se zdravotním postižením v DNZ Bystré. 
Vedoucí i klíčoví pracovníci se individuálně setkávali s jednotlivými klienty, aby je 
seznámili s podstatou transformačního procesu, mapovali jejich potřeby a přání, a 
společně s nimi a s jejich opatrovníky plánovali změnu.  

Velká pozornost byla věnována zpracování plánů přechodu a samotné přípravě 
klientů na přechod do služby s nižší mírou podpory. Pracovníci DNZ podporují klienty 
v rozvoji samostatnosti, motivují je k zvládání činností, které podporují sociální 
začleňování. Klienti si osvojují dovednosti v oblastech péče o domácnost, cestování 
veřejnými dopravními prostředky, prohlubují si znalosti v oblasti hospodaření s penězi a 
zapojují se do dalších běžných činností. Čím dál častěji využívají běžně dostupné 
služby ve městě, např. kadeřnictví, opravny, knihovnu a další. Ve spolupráci 
s opatrovníky mělo ke konci roku 2014 založeno svůj osobní účet 30 klientů. 

Pro klienty DNZ vznikly dvě nové fakultativní služby, kterých mohou podle svého 
uvážení využívat. Jedná se o jízdu automobilem DNZ a opravy prádla.   

Klienti jsou podporováni v navazování a upevňování kontaktů nejen s rodinou a 
přáteli, ale také s veřejností. V rámci seznamování se s novými lokalitami, ve kterých se 
počítá výhledově s poskytováním sociálních služeb, se již nyní seznamují s novými 
lidmi, potenciálními sousedy. 

Podařilo se rozšířit spolupráci se společností Rytmus Chrudim, která pomáhá lidem 
s postižením hledat zaměstnání na volném trhu práce a s Oblastní charitou v Poličce, 
která nabízí možnost další integrace zdravotně postižených v jejich sociálně 
terapeutických dílnách. 

Vedení DNZ již delší dobu připravovalo pro klienty z terénní služby a ze služby 
chráněné bydlení možnost pracovního uplatnění v sociálně terapeutických dílnách. 
V druhé polovině roku 2014 získalo DNZ do pronájmu prostory, ve kterých začali 
pracovníci chystat prostor pro STD. 

V integračním centru Hájenka si od července klienti s podporou pracovníků nakupují 
každý den běžné potraviny a připravují si z nich mimo oběda celodenní stravu. Klienti si 
velmi oblíbili možnost výběru jídel, která si připravují. Dále se také zdokonalují v péči  
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o domácnost, s podporou pracovníků si perou veškeré prádlo, uklízí svoje pokoje i 
společné prostory. Podílejí se i na zútulnění domu, učí se pečovat o pokojové rostliny i 
o venkovní květinové truhlíky a záhony. Dva pokoje byly vybaveny bezdrátovým 
zvonkem, kterým si klienti mohou v případě ohrožení zavolat pomoc pracovníka. 

Zajištěním bezpečnosti klientů se vedení DNZ zabývalo i v objektu Zátiší. Byl zde 
nainstalován systém Trex, kterým si klienti mohou přivolat pomoc pracovníka. 
Bezpečnostní prvky jsou ve všech jednolůžkových pokojích, v koupelnách a klienti se 
zhoršenou motorikou používají náramkové tlačítko.  

Nadace Preciosa poskytla finanční podporu na uskutečnění projektu „Naděje pro 
další klienty“, ze které byla dovybavena dřevoobráběcí dílna. Klienti se zde učí pracovat 
s bezpečnými stroji a nástroji, zdokonalují se v práci se dřevem a své výrobky nabízejí 
veřejnosti při akcích konaných v DNZ. 

Ke zvýšení komfortu pro klienty došlo i v hlavní budově zámku. Byla vyměněna 
všechna okna, do části objektu byl nainstalován systém na rekuperaci vzduchu. Některé 
pokoje byly nově vymalovány a podle individuálních potřeb dovybaveny novým 
nábytkem. Dle potřeby proběhla výměna antidekubitních matrací. Ty jsou velmi důležité 
zejména pro imobilní osoby s těžším stupněm postižení. 

Byt v domě, ve kterém je poskytována služba chráněného bydlení, prošel celkovou 
rekonstrukcí, aby byl připraven na nově příchozí čtyři klienty, kteří přejdou ze služby 
DOZP. Zároveň se pracovníci DNZ začali připravovat na poskytování služby chráněné 
bydlení s 24 hodinovou podporou. Nedílnou součástí byly i stáže pracovníků v dalších 
zařízeních, kde již je tato služba poskytována. Na návštěvu za klienty v jiných 
zařízeních odjeli i klienti DNZ, aby se mohli podívat, jak bydlí jejich známí v různých 
městech.  

Klienti stávajícího chráněného bydlení se v průběhu roku začali připravovat na 
přechod do podpory samostatného bydlení. S podporou pracovníků si našli byt 
k pronájmu, který si začali postupně zabydlovat. Podporu ze strany DNZ využili také při 
hledání ošetřujících lékařů v místě bydliště a při zařizování svých záležitostí na 
úřadech.  

Partnerský pár, který využíval službu podpora samostatného bydlení v pronajatém 
bytě od DNZ, si s podporou pracovníků našel byt v běžné zástavbě v Bystrém. I když  
pro ně oba nebylo lehké opouštět po tolika letech objekt Domova na zámku Bystré, na 
svůj nový život se velmi těšili a byt si zařizovali s velkým očekáváním. 

Klienti DNZ se v průběhu celého roku zúčastňovali různorodých akcí podle svých 
osobních zájmů a priorit. Konalo se několik tradičních sportovních klání, společenské 
akce a setkání v DNZ. Avšak stále častěji se přirozeně začleňují do komunity ve městě, 
navštěvují množství akcí jak v Bystrém, tak v blízkém i širokém okolí. 
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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. 2014 ve výši 6,642.000 Kč a byl plně vyčerpán.  

Limit na platy ve výši 21,264.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů 
k 31. 12. 2014 byl zcela vyčerpán.  

Limit na OON ve výši 430.000 Kč dle schválených závazných ukazatelů k 31. 
12. 2014 byl zcela vyčerpán.  

 Limit průměrného evidenčního počtu zaměstnanců byl v průběhu roku 2014 
zvýšen z 93.0 na 94.0 z důvodu personálního zajištění dlouhodobého pobytu pro těžce 
mentálně postiženého klienta s prvky autismu a poruchami chování, který na základě 
rozhodnutí soudu o provádění ústavní výchovy přešel ze sociální služby týdenní 
stacionář do celoroční pobytové služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. 
K 31. 12. 2014 byl limit zvýšen z 94,0 na 96,0 z důvodu dlouhodobých nemocí a 
nástupů na mateřské dovolené. Skutečná výše průměrného evidenčního počtu 
zaměstnanců k 31. 12. 2014 je 95,24. 

Uložený odvod z investičního fondu byl v roce 2014 nařízen ve výši 4,000.000 
Kč, finanční prostředky byly převedeny dne 15. 7. 2014 a 18. 11. 2014 na účet 
zřizovatele. 

 Stanovený nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 ve 
výši 0,- Kč byl dodržen, skutečná výše zůstatku investičního fondu činí 347.162,50 Kč. 
Investiční fond byl čerpán dle schváleného plánu. 

Plán objemu účetních odpisů – účet 551 byl v závazných ukazatelích schválen 
ve výši 2,385.000 Kč. Skutečný objem účetních odpisů k 31. 12. 2014 je ve výši 
2,413.403 Kč. Rozdíl mezi schváleným limitem a skutečností účtu 551 nepřekračuje 
hranici 3 % pro odchylku.  

Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena usnesením Rady PK č. R/1074/14 
dne 15. 5. 2014. Výsledek hospodaření za rok 2013 byl dle schválení Rady PK ze dne 
15. 5. 2014 převeden do rezervního fondu. 

V návaznosti na realizovaný projekt „Integrační centrum pro podporovaný život 
Domova na zámku Bystré“ byla k 31. 12. 2014 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 výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 z hlavní činnosti 
je -5.187,- Kč a z doplňkové činnosti +90.282 Kč, celkem +85.095 Kč, návrh na 
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 je převedení 45.095 Kč do rezervního 
fondu a 40.000 Kč do fondu odměn. 
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III. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1) Výsledek hospodaření, náklady, výnosy 
Záporný výsledek hospodaření ve výši 5.187,- Kč z hlavní činnosti je plně pokryt 

kladným výsledkem z doplňkové činnosti.   

Výnosy organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2014  43,342.961 Kč 

Z toho:  příjmy od klientů za ubytování a stravu     9,438.837 Kč 
  příjmy od klientů za péči       9,765.058 Kč 
  příjmy od zdravotních pojišťoven      1,901.779 Kč 
  příjmy z pronájmu           147.840 Kč 
  neinvestiční transfer z MPSV              14,202.500 Kč  
  příspěvek zřizovatele       6,642.000 Kč 
 dotace Úřadu práce             50.500 Kč 

dotace z měst a obcí            44.000 Kč 
   použití rezervního a investičního fondu                            663.679 Kč 
  za stravné od zaměstnanců                   416.159 Kč 
  ostatní výnosy             70.609 Kč 
   
Náklady organizace za hlavní činnost k 31. 12. 2014  43,348.148 Kč 

Z toho: spotřeba všeobecného materiálu      1,051.206 Kč 
  materiál na úklid a údržbu, textil             680.637 Kč 
  spotřeba potravin        2,877.384 Kč 
  spotřeba zdravotnického materiálu          16.595 Kč 
  spotřeba PHM           165.752 Kč 
  pořízení DDHM do 3000,- Kč         304.292 Kč 
            kancelářské potřeby, předplatné                     44.999 Kč 
  spotřeba ochranných pomůcek         132.586 Kč 
  spotřeba el. energie        1,038.880 Kč 
  spotřeba plynu         1,386.120 Kč 
  spotřeba vody a stočné          383.102 Kč 
  opravy a udržování           857.467 Kč 
  cestovné              53.432 Kč 
  náklady na reprezentaci                        8.405 Kč 
  služby klientům             62.700 Kč 
  služby výpočetní techniky, DDNH        273.369 Kč 
  školení zaměstnanců, supervize           72.935 Kč 
  likvidace odpadů           203.686 Kč 
  telefony, internet, poštovné, TV poplatky               284.650 Kč 
  ostatní služby           632.297 Kč 
  mzdové náklady včetně OON              21,675.598 Kč 
  SP a ZP         7,259.929 Kč 
  pojistné – Kooperativa            89.318 Kč 
  zák. soc. náklady – FKSP                    212.640 Kč 
  odpisy dlouhodobého majetku      2,413.403 Kč 
  tvorba a zúčtování opravných položek          76.865 Kč 
  náklady z drobného dl. majetku          848.415 Kč 
  ostatní náklady z činnosti          241.486 Kč  
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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 14,202.500 Kč byla plně vyčerpána. Vyúčtování 
poskytnuté dotace bylo zasláno dle metodiky MPSV. 

V roce 2014 byla schválena a poskytnuta na základě vyúčtování dotace z Úřadu 
práce Jihlava a Úřadu práce Pardubice ve výši 50.500 Kč, dotace byla vyčerpána. 

Příspěvky od měst a obcí na dofinancování sociálních služeb jsme obdrželi v roce 
2014 ve výši 44.000 Kč, příspěvky byly vyúčtovány.  

Z Nadace VIA byl organizaci na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 
č. RFR 002/2014 poskytnut příspěvek ve výši 16.250 Kč na realizaci projektu „Tvořme 
spolu, pomáhejme spolu!“ Nadaci byla zaslána závěrečná a finanční zpráva. 

Z Nadace PRECOISA byl organizaci na základě smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku č. NIF-16/2014 poskytnut příspěvek ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu 
„Naděje pro další klienty!“ 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  86,04     19,206.379    25,736.548   18.602,- 

TS § 47     6,06    1,244.751       1,667.966          17.117,- 

CHB § 51     2,74       624.887                 837.349  19.005,- 

PSB § 43     0,40         97.019             130.006              20.212,- 

 

Mzdové náklady 95,24   21,173.036     28,371.869   18.526,-        

Náhrady za nemoc         90.964 

Mzdové náklady celkem  21,264.000 

        
OON         430.000     

 
Mzdové prostředky celkem 21,694.000  
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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 2014 ve výši 857 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 schváleného odpisového plánu schváleného zřizovatelem. 

 
Z investičního fondu byla na základě schválení čerpání zřizovatelem pořízena 

pásová pila na dřevo a byly provedeny opravy nemovitého majetku na č. p. 7.  
  
Dle pokynu zřizovatele vedeme u majetku v účetnictví rozlišení do 4 kategorií:  
a) bezúplatně převedený majetek do vlastnictví 
b) majetek nabytý do vlastnictví dědictvím a darem se souhlasem zřizovatele 
c) majetek svěřený k hospodaření 
d) majetek pořízený do vlastnictví od 1. 1. 2014 
 
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 2014 byly řešeny čtyři pojistné 
události týkající se movitého a nemovitého majetku organizace. Šlo o následující 
pojistné události: 

- poškození klenby budovy  (událost se stala dne 15.5.2014). 

Událost likvidovala KOOPERATIVA pojišťovna, a.s.. Plnění bylo stanoveno rozpočtem 
nákladů na opravu v externím systému ve výši 1326,- Kč.  

- poškození automobilu ŠKODA OCTAVIA  (událost se stala dne 29.9.2014).  

Celkové náklady na opravu činily 16.641 Kč. Událost likvidovala Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s. Spoluúčast ve výši 5.000,- Kč byla předepsána k úhradě zaměstnanci, 
pojistné plnění činilo 11.641,- Kč.  

- poškození mobilního telefonu zaměstnance  (událost se stala dne 23.11.2014). 

Pojistná událost je v řešení. 

- poškození služebního mobilního telefonu  (událost se stala dne 5.12.2014). 

Pojistná událost je v řešení. 

 



 

 

 15 

      Inventarizace byla provedena jako řádná periodická inventarizace ke dni 31. 12.  
2014.  Inventarizace byla započata dne 20. 10. 2014 a skončena 3. 2. 2015. Dílčí 
inventarizační komise provedly za přítomnosti odpovědného pracovníka inventury podle 
příkazu ředitele ze dne 10. 3. 2014 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        193.008    5.480            30.360 
Do 90 dnů         0            11.540          0 
Nad 90 dnů            1.710                 472.731                             0  

Celkem        194.718          489.751           30.360 
 
 Závazky po splatnosti jsou nevýznamné, jedná se o faktury došlé po splatnosti. 
Pohledávky za odběrateli zahrnují nedoplatek faktury za zdravotní výkony ve výši 
145.008 Kč. Do dnešního dne nám nebyla uhrazena přefakturace opravy ve výši 1.710,- 
Kč a přefakturace dle příkazní smlouvy  za zajištění dlouhodobého pobytu klienta ve 
výši 48.000,- Kč. Nejproblematičtější jsou pohledávky za pobyt dětí. K těmto 
pohledávkám bylo k 31. 12. 2010 započato s tvorbou opravných položek. Rodiče a 
opatrovníci jsou vyzýváni k úhradě pohledávek. U nedobytných pohledávek požádáme 
zřizovatele o vyřazení z evidence.  
   

6) vyhodnocení doplňkové činnosti 
Výše výsledku hospodaření z doplňkové činnosti je ve výši 90.282 Kč. Po schválení 

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

Náklady na doplňkovou činnost     328.830 Kč  

 
Z toho  materiál terapeutických dílen                77.515 Kč 
  materiál na kulturní akce     154.497 Kč 
  spotřebovaná energie          7.323 Kč 
  nákup služeb         64.834 Kč 
  mzdové náklady včetně odvodů                24.661 Kč  
 
Výnosy z doplňkové činnosti      419.112 Kč  

 
Z toho  příjmy terapeutických dílen    190.252 Kč 
  Příjmy z kulturních akcí     228.860 Kč 
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7) peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři 
 

FKSP:  

PS k 1. 1. 2014      144.466 Kč 
  Tvorba:  příděl z mezd    212.640 Kč 
  Čerpání:  stravné zaměstnanců    86.992 Kč  
     penzijní připojištění   129.750 Kč 
     dary        20 990 Kč 
  KS k 31. 12. 2014      119.374 Kč 
 
Rezervní fond ze zlepšeného VH  

  PS k 1. 1. 2014        98.110 Kč 
  Tvorba:  z VH za rok 2013              142.758 Kč 
  Čerpání:                                                   0 Kč  
   KS k 31. 12. 2014      240.868 Kč 
 
Rezervní fond:  

PS k 1. 1. 2014      314.390 Kč 
Z toho             aktivizační činnosti              71.348 Kč 

     veřejná sbírka              21.019 Kč  
     rezervní fond    222.023 Kč 
  Tvorba:  fin. dary na aktivizační činnosti    314.899 Kč 
     veřejná sbírka               31.099 Kč 
     fin. dary  od obcí dle smluv   33.000 Kč 
     fin. dary dle smluv   108.600 Kč 
  Čerpání:  na aktivizační činnosti klientů         95.536 Kč 
     z veřejné sbírky     12.501 Kč 
 na zajištění SS od obcí                  23.000 Kč 
     dle účelu dar. smluv            315.895 Kč 
  KS k 31. 12. 2014                355.056 Kč  

Z toho            aktivizační činnosti                    290.711 Kč 
     veřejná sbírka     39.617 Kč  
     rezervní fond                          14.728 Kč                                          
                                  na zajištění SS od obcí                   10.000 Kč 

      

Fond reprodukce majetku: 

  PS k 1. 1. 2014                    2,203.759 Kč 
  Tvorba:           z odpisů DNM a DHM         2,413.403 Kč 
  Čerpání:           pořízení pásové pily na dřevo         53.253 Kč 
              opravy nem. majetku čp. 7                4.200 Kč 
              opravy nem. majetku čp. 7              96.801 Kč 
              opravy nem. majetku čp. 7            100.188 Kč 
                                           opravy nem. majetku čp. 7              15.558 Kč 
     nařízený odvod zřizovateli         4,000.000 Kč  
  KS k 31. 12. 2014                347.162 Kč 
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Dary a sponzoři:       věcné dary   peněžní dary 

AUR – stavební kancelář Býšť              20.000 Kč 
MARTEK MEDICAL a. s. Prostějov             51.880 Kč 
František Šutera Olešnice                                                               10.000 Kč 
Jiří Holubec – Sax Svitavy       2.500 Kč 
Obec Cerekvice nad Loučnou      7.000 Kč 
Elfo s. r. o. Pardubice                                    2.000 Kč 
QANTO CZ s. r. o. Praha       7.000 Kč 
Mlékárna Olešnice 3.000 Kč 
Obec Stašov 3.000 Kč 
PRO.MED CS Praha    213.769 Kč 
Řeznictví a uzenářství Petr Slezák s. r. o., Bystré   2.000 Kč 
Alter s. r. o., Hradec Králové      1.000 Kč 
Gebauer Gemi SE Praha       1.000 Kč 
Hartmann-Rico a. s. Veverská Bítýška     5.000 Kč 
Obec Koclířov                                                                 3.000 Kč 
Petr Šedý, Svitavy        3.000  Kč 
Město Čáslav                                     5.000 Kč 
Obec Uhřetice                           5.000 Kč 
Fortel spol. s r. o. Hradec Králové                       10.000 Kč 
Karel Konečný, Rovečné                                100 Kč 
PharmDr. Marie Nemcová, Bystré             24.000 Kč 
Jaroslav Müller – Servis, instalace a poradenství IT Svitavy            1.000 Kč 
Nadace Preciosa                              30.000 Kč 
Nadace VIA – Poštovní spořitelny             16.250 Kč 
YARA Agri Czech Republic, s. r. o. Praha                                       20.000 Kč 
Obec Damníkov                                                                                 5.000 Kč 
Obec Stašov          5.000 Kč    
Dana Jedlinská, Březina    5.000,- Kč 
Veřejná sbírka schválená zřizovatelem – Měšťanský pivovar         15.973 Kč 
Veřejná sbírka schválená zřizovatelem     9.873 Kč 
Veřejná sbírka schválená zřizovatelem     5.253 Kč 

 

CELKEM      5.000 Kč        487.598 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  
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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 

Dodávka kapalných pracích prostředků včetně dodávky a montáže přesných 
dávkovačů a proplachovacích sestav a nákladů na dopravu dodávek pracích 
prostředků 

Dodávka a montáž kuchyňské linky v objektu na Náměstí na Podkově čp. 7, 
Bystré“ 

Dodávku a montáž sanačních prací v objektu na Náměstí na Podkově čp. 7, 
Bystré 

Zednické práce v objektu čp. 7, Náměstí na Podkově Bystré“. 

Výroba nábytku pro DNZ Bystré 

 
 

Další sledovanou oblastí se zdroji v možnosti efektivního využití finančních 
prostředků je oblast energií, která patří mezi dlouhodobě sledované a následně řešené 
oblasti.  

V roce 2014 došlo meziročně ke snížení nákladů na energie o 128 tis. Kč. 
Největších snížení dosáhla organizace u elektřiny (o 84 039 Kč), náklady na zemní plyn 
se snížily oproti roku 2013 o 69 908 Kč. Naproti tomu došlo ke zvýšení nákladů na 
vodné a stočné o 30 504 Kč, přestože se organizaci podařilo snížit spotřebu vody. Je to 
z důvodu navýšení ceny za stočné o 3,48 Kč za m3. (náklady na energie od roku 2007 -
2014 znázorňuje graf na konci této kapitoly. 

Za snížením nákladů na energie spatřujeme hlavně každoroční výběr dodavatelů 
energií (vyjma vodného a stočného) ze strany zřizovatele. Dalším důvodem je zavádění 
úsporných opatření, kterými bylo postupné osazování vodovodních baterií a  
sprchových hadic spořiči vody, výměna regulačních ventilů a především osobní pozitivní 
přístup zaměstnanců k úsporám energií.   

Úspory energií přinese také projekt: „DNZ Bystré, výměna otvorových prvků 
v objektu čp. 1 včetně instalace vzduchotechniky ve 3. oddělení“ realizovaná v roce 
2014. V rámci projektu byla stávající okna a některé venkovní dveře nahrazeny 
otvorovými prvky z masivního dřeva a izolačním dvojsklem s koeficientem prostupu 
tepla Ug=1,1 W/m2K a instalována vzduchotechnika ve 3. oddělení. Jde o jednotku s 
rotačním rekuperátorem s vysokou účinností, filtrací a elektrickým ohřevem. Úspory 
dosažené realizací tohoto projektu budou zřejmé na konci topné sezóny.  

http://www.dnzbystre.cz/
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V. VÝSLEDKY EXTERNÍCH KONTROL 
Vnitřní kontrolní systém  
Kontrolní činnost v DNZ Bystré je upravena vnitřní směrnicí S-11, která řeší oblast finanční 
kontroly, vnitřního kontrolního systému, interní audit a přílohou je též evidence kontrolní činnosti 
v DNZ. Poslední aktualizace proběhla v září 2013.   
Finanční kontrola 
Finanční kontrola je v DNZ Bystré prováděna podle zákona o finanční kontrole a je 
součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření se svěřenými 
prostředky.  
KrÚ Pk 
V působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje nebyly provedeny žádné kontroly. 
Interní audit 
Dne 27.1.2015 byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 na 
oddělení interního auditu KrÚ Pk. 
DNZ má střednědobý plán interního auditu od roku 2012 - 2015 s určením předmětu 
auditu. V roce 2014 byl proveden interní audit v oblasti hlášení změn registrujícímu 
orgánu. Nebyly shledány nedostatky. 
 
Vnější kontroly provedené v roce 2014: 
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 26.6.2014 
předmět kontroly – stravovací provoz kontrola dodržování povinností dle zák. 120/2002 
Sb. a zákona 258/2000 Sb.  
Závěr kontroly –nebylo zjištěno porušení platných předpisů. 
 
VZP ČR pracoviště Svitavy dne 7.7.2014 
předmět kontroly – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1.4.2011 – 31. 5. 2014 
Závěr kontroly – nebyl zjištěn žádný rozdíl v odvodu pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění za zaměstnance. 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014

topný plyn v tis. Kč 1486,722742 1696,386825 1500,578654 1685,342928 1703,313478 1498,982188 1607,658 1537,75

elektřina v tis.  Kč 1229,99856 1097,613547 1093,683979 1116,116 1072,707422 1286,609432 1166,259335 1082,22

vodné a stočné v tis. Kč 344,128 360,696 396,658 455,197 359,982 348,6321052 389,94 420,4438
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OSSZ Svitavy dne 27. 8. 2014 
Předmět kontroly – kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti za období od 1. 11. 2011 do 31. 7. 2014. 
Závěr kontroly – nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje dne 20.10.2014 
předmět kontroly – kontrola proočkovanosti dle zák. 258/2000 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 537/2006 Sb., 84/2008 Sb. O očkování proti infekčním 
nemocem.  
Závěr kontroly – nebylo zjištěno porušení platných předpisů  
 
Oblastní inspektorát práce pro KH a Pk kraj dne 12.11.2014 
Předmět kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona 
č. 251/2005 Sb. O inspekci práce ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména 
na  

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce  

Kontrolní zjištění bylo: nesplnění požadavku v oblasti el. zařízení tím, že nebyla určeno 
osoba odpovědná za stav a provoz el. zařízení ve smyslu čl. 4.3 ČSN EN 50 110-1 ed.2  
Opatření bylo provedeno bez odkladu a na místě v průběhu kontroly.  
 
Kontrolní činnost v organizaci  
DNZ Bystré vede evidenci kontrolní činnosti. Kontrolní činností jsou pověřeni vedoucí 
pracovníci v jednotlivých oblastech provozu. Kontrolní činnost provádí také ředitel DNZ 
Bystré. Kontrolní činnost je zaměřena především na oblasti, kde by mohlo dojít 
k porušení pracovních podmínek nebo nedodržení vnitřních pravidel a platných 
předpisů v organizaci. 
 
Zpráva nezávislého auditora o věcných poznatcích v souvislosti s přidělením 
dotace MPSV  
Předmětem ověření bylo použití neinvestiční dotace pro rok 2014 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 19 9. - 28. 9. 
2014. V tomto ověření nebyly zjištěny skutečnosti neoprávněného použití poskytnuté dotace 
pro rok 2014. Závěrečné ověření proběhne v roce 2014. 
 

VI. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z. Č. 106/1999 SB. 
Organizace má pravidla, kterými naplňuje zákonné povinnosti při poskytování informací 
a podle těchto postupuje. Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách 
www.dnzbystre.cz   

 

 

http://www.dnzbystre.cz/
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VII. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA 
Č. 435/2001 SB. O ZAMĚSTNANOSTI 

 
 

Plnění povinného podílu OZP a TZP: 
 
Přepočtené úvazky        95,15 
 
Požadováno OZP a TZP (4%)          3,81 
 
 
Skutečný přepočtený stav OZP          3,42 
 
Skutečný přepočtený stav TZP         0,12 

 
Skutečný přepočtený stav OZP a TZP                 3,54  
 
Nesplnění požadovaných osob         0,27 
  
Za nesplnění požadovaných osob bylo odebráno zboží v hodnotě 89.528,- Kč formou 
náhradního plnění, takže výsledný odvod je nulový. 
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VIII. REALIZOVANÉ PROJEKTY, PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ, PODANÉ ŽÁDOSTI 
PROJEKTŮ, PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH 

 

 

Domov na zámku Bystré - žádosti o dotace podané v roce 2014  

     

jméno nadace projekt účel projektu 
požadovaná 

částka 

přiznáno/ 
nepřiznáno   
( ANO, NE) 

Olivova nadace 
Ozdravný pobyt pro děti z 

DNZ Bystré 

Pobyt 8 dětí v Ohradě, 
agroturistickém centru Vísky u 
Letovic spojený s ozdravnými a 

rehabilitačními procedurami 

33600 0 

Otevřený fond správní rady NF 
AVAST 

Práce dalším klientům ! 

Šance pro uplatnění dalších klientů v 
dřevoobráběcích dílnách domova 

formou rozšíření dílen včetně nákupu 
vybavení 

102243 0 

Nadace Preciosa Naděje pro další klienty  
Rozšíření kapacit dřevoobráběcích 
dílen a jejich dovybavení drobnými 

dřevoobráběcími stroji a ponky 
30000 30000 

Regionální fond rozvoje Poštovní 
spořitelny 

Tvořme spolu, pomáhejme 
spolu! 

Společné aktivity obyvatel domova a 
občanů města Bystré 

16250 16250 

Město Blansko, finanční příspěvek 
z rozpočtu města v oblasti 

sociálních služeb a humanitární 
pomoci 

dofinancování sociální služby 
pana Zdeňka J. 

Dofinancování sociální služby klienta  
pana Zdeňka J. 

10000 0 

celkem 
      

46250 
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Sledované indikátory projektů v roce 2014 
  

název projektu donor monitorovací 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 

  

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 

 


