
Informace o zám ěru transformace služeb pobytových za řízení sociální pé če pro 
osoby s mentálním postižením 

 

Zařízení:  Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany,  

zařízení DOZP Ústí nad Labem 

I. Popis aktuálního stavu za řízení: 

Poskytované sociální služby:   domov pro osoby se zdravotním postižením 

Kapacita:  40 lůžek 

Struktura uživatel ů:  Uživateli služby jsou ženy ve věku od 33 do 64 let. 2 uživatelky v I. 
stupni závislosti, 11 ve II. stupni závislosti, 13 III. stupni závislosti, 13 ve IV. stupni závislosti, 
1 bez stupně závislosti. 1 uživatelka má zaměstnání mimo zařízení. 

Technické podmínky (stav budovy, vhodnost pro posky tování soc. služeb z hlediska 
záměru transformace a dodržování práv uživatel ů. Zařízení je v budově bývalého zámku. 
Stropy jsou v havarijním stavu. Nelze provést úpravy směřující ke snížení počtu lůžek na 
pokojích. Zařízení je mimo obec, běžné veřejné služby jsou jen obtížně dostupné. Objekt 
není vhodný pro poskytování sociálních služeb.   

Typ a počet pokojů  

Třílůžkový 1 Čtyřlůžkový 1 Pětilůžkový 1 Šestilůžkový 1 

Osmilůžkový 1 Devítilůžkový 1 Desetilůžkový 1 

II. Návrh řešení 

Stávající objekt zařízení bude opuštěn  

Nové služby a zajištění bydlení uživatelů: 

A. Pro 18 uživatelek budou vytvořeny 3 individuální domácnosti s vysokou mírou 
podpory. Zde bude poskytována služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. 
Pro tuto službu bude vystaven domek v obci Trmice. V tomto objektu bude vytvořeno 
také zázemí pro vedení organizace (DOZP Hliňany), prádelna a stravovací provoz 
s možností využití pro ostatní zařízení DOZP Ústí nad Labem. 

B. Pro 12 uživatelek budou vytvořeny 2 individuální domácnosti. Zde bude poskytována 
služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. Pro tuto službu bude 
rekonstruován (pořízen nákupem nebo v majetku KUUK) domek v obci Teplice. 

C. Vznikne služba chráněné bydlení pro 6 uživatelek, pro tuto službu bude vystavěn 
(nebo rekonstruován - pořízen nákupem nebo v majetku KUUK) domek v obci Ústí 
nad Labem. 

D. Vznikne služba Podpora samostatného bydlení pro 4 uživatelky, které budou bydlet 
v nájemních bytech v Ústí nad Labem nebo Teplicích (2 byty 2+1).  

V případě, že byty budou ve vlastnictví Ústeckého kraje, poskytovaná sociální služba 
bude chráněné bydlení.  

 

Předběžný harmonogram transformace za řízení 

Projekt část A 

4 Q 2009 – 1 Q 2010 – souhlas s nákupem pozemku, žádost městu Trmice 

2 Q roku 2010 – nákup pozemku pro výstavbu objektu pro 3 domácnosti s vysokou 
mírou podpory v regionu obce Trmice 



2010 – zpracování studie a projektové dokumentace žádost o finanční podporu IOP 

2011 – červen 2013 – příprava akce, výstavba a zařízení objektu 

Září 2013 – přesun, přemístění opuštění původního objektu. 

Projekt část B 

2010 – zpracování studie a projektové dokumentace žádost o finanční podporu IOP 

Rok 2011 – Rekonstrukce a červen 2011 přemístění 12 uživatelek 

Projekt část C 

2009 – 2010 (do června) – zjištění možností – návrh řešení výstavba nebo nákup a 
rekonstrukce 

2010 – žádost o souhlas RUK, zpracování studie a projektové dokumentace žádost o 
finanční podporu IOP 

Rok 2011 – červen 2012 příprava akce a rekonstrukce (výstavba) objektu 

Září 2012 – přesun, přemístění 6 uživatelek. 

Projekt část D 

2009 – 2010 (do června) – zjištění možností – návrh řešení nákup / pronájem  

2010 – žádost o souhlas RUK, zpracování studie a projektové dokumentace žádost o 
finanční podporu IOP 

Rok 2011 – realizace nákupu a vybavení bytů přemístění uživatelek 

 

 

III. Předběžný odhad investi čních náklad ů na transformaci služeb za řízení 

Projekt část A 

Výstavba a zařízení domku + zázemí pro služby - Trmice 28 mil. Kč 

Projekt část B 

Rekonstrukce a zařízení domku – Teplice 11 mil. Kč 

Projekt část C 

Výstavba (rekonstrukce celková) a zařízení domku – Ústí n/L    8,5 mil. Kč 

Projekt část C 

Nákup a zařízení pro zázemí služby chráněné bydlení    2 mil. Kč 
(2x byt  2+1) 
(nákup zařízení do nájemního bytu – služba podpora sam. Bydlení) 0,1 mil Kč)  

Celkem 51,5 mil. K č 

 

Z rozpočtu kraje 

Nákup pozemku Trmice (4 000 m2 ) 0,6 mil. Kč 

 

 


