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1. Základní údaje o zařízení  

 

Název:   Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace 

Sídlo:    Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČO:    498 643 51 

DIČ:    CZ49864351 

IZO:    600 028 836 

 

Zřizovatel:   Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 

 

Statutární zástupce organizace:  Mgr. Vlastimil Faltýnek 

Zástupce statutárního orgánu:  Bc. Monika Valentová 

 

Datum zařazení do rejstříku: 1. 7. 2004 – Rozhodnutí o změně zařazení č. j. 32 614/2003 – 21 

 

Kapacita zařízení:  48 lůžek 

                             68 jídel  

 
2. Organizace činnosti 

 

Dětský domov (dále jen DD) vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to 

podle zákona 109/2002 Sb. a vyhlášky č. 438/2006 Sb. v platných zněních. Zajišťuje výchovnou, 

hmotnou a sociální péči dětem, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině nebo jiném typu 

náhradní rodinné péče. Dětský domov je provozován nepřetržitě, zajišťuje plně potřeby související 

s každodenním životem dětí.  

Děti jsou přijímány na základě předběžného opatření nebo rozsudků okresních soudů. DD má 

kapacitu 48 dětí, jsou rozděleny do 6 koedukovaných rodinných skupin. Věkové rozmezí je od 

jednoho roku do dvaceti šesti let.   

Cílem výchovně vzdělávacího programu DD je dlouhodobě připravovat děti pro další samostatný 

a plnohodnotný život v naší společnosti. Z takto obecně formulovaného základního výchovného 

cíle byly dále stanoveny jednotlivé dílčí výchovné cíle a metody práce. Tyto jsou rozepisovány 

v celoročním plánu dětského domova a následně v celoročních, měsíčních a týdenních plánech 

jednotlivých rodinných skupin. Hlavní dílčí cíle jsou především samostatnost dětí v osobním 

životě, schopnost aktivně se zapojit do společenského života, schopnost autoregulace a 

sebeovládání, vytvoření pracovních návyků a také úspěšně dokončené vzdělání jako hlavní 

předpoklad dalšího plnohodnotného života.  

Zároveň plníme minimální preventivní program pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže. 

DD usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umožňuje plánované i 

neplánované návštěvy rodičů v DD. Na druhé straně právně volné děti navrhuje OSPOD ihned na 

umístění do náhradní rodinné péče 

 

Vlastní činnost je organizována ve třech budovách a přilehlých pozemcích: 

 

Zámecká 1 - Zámek (kanceláře, ubytovací prostory dětí, izolace, návštěvní místnost, jídelna,  

                                   kuchyň, sklady, krejčovna, prádelna se sušárnou a dílny) 
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Zámecká 2 - Strážní domek (zájmová činnost dětí, psychoterapeutická sezení) 

Zámecká 5 - Oranžérie (ubytovací prostory, kancelář, 1 cvičný byt a klubovna)   

pozemek dětského domova o velikosti cca 3 ha (hřiště, zámecký park, zahrada pro pěstování   

                                                                              zeleniny) 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení zařízení 

 

V DD je zaměstnáno fyzicky 30 zaměstnanců. Po přepočtení na pracovní úvazky je to celkem 29,25 

pracovních úvazků (z toho 16 pedagogických a 13,25 provozních). Dále u nás pracují zaměstnanci, 

kteří zastupují za nemoc nebo odborní pracovníci (logopedka, psychoterapeutka). Příležitostně u 

nás vykonávají praxi studenti středních a vyšších odborných škol, dále pak studenti Pedagogické 

fakulty Technické univerzity v Liberci a Ústí nad Labem. V době letních a zimních prázdnin 

nabíráme brigádníky na DPP, kteří nám pomáhají personálně zajistit rekreační pobyty dětí.  

 

Provoz celého zařízení zajišťují tyto profese (úvazky): 

 
 1 ředitel 

 1 vedoucí vychovatelka 

 12 denních vychovatelek a vychovatel 

 2 asistenti pedagoga/vychovatel-ka 

 4 noční vychovatelky 

 1 sociální pracovnice 

 1 účetní 

 0,5 vedoucí stravování/hospodářka 

 0,5 pomocná síla v kuchyni       

 2 kuchařky 

 1 skladnice/uklízečka  

 1 uklízečka 

 0,75 švadlena 

 0,25 pradlena 

 1 školník 

 0,25 topič    

 
Věková skladba pedagogického sboru     
      

počet        

(přepočtení na 

plně 

zaměstnané) 

< 30 let 
31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 let - 

důchodový věk 

důchodový 

věk 
celkem 

celkem 3 2 4 7  0 16,00 

z toho ženy 3 1 4 6  0 14,00 
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Mzdové podmínky pracovníků                 

                                                                                             

 

Platová třída 

 

 

Platový stupeň 

Počet pracovních úvazků 

Nepedagogických Pedagogických 

2. 12. 1 - 

3. 12. 1,5 - 

4. 12. 5,25 - 

5. 12. 4 - 

7. 2. - 1 

7. 4. - 1 

8. 10. 0,5  - 

9. 1. - 1 

9. 3. - 1 

9. 5. - 5 

9. 6. -  3  

9. 12. 1  -  

10. 2. - 2 

10. 12. 1  - 

12. 7. - 2 

celkem úvazků: 29,25 13,25  16 

 
Všichni zaměstnanci DD jsou plně kvalifikování pro svou funkci. 93,75% pedagogů vyhovuje 

vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, 6,25% ještě studuje. 

Všichni pedagogičtí pracovníci splnili zákonnou podmínku prokázání psychické způsobilosti dle 

požadavků zákona č.109/2002. 

 

V tomto školním roce jsme byli realizátory interních vzdělávacích akcí, v rámci našeho dětského 

domova pro všechny pracovníky:  

 

 referenční zkoušky řidičů 

 semináře k PO + BOZP  

 otázky prevence, sociální sítě, distanční výuka, práce na PC a jejich dopad na život dětí 

 zvládání zátěžových situací 

 nouzový stav, mimořádná opatření 

 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů v DD, na školních akcích a akcích 

pořádaných DD 

 Školení GRPD 

 

4. Údaje o počtu dětí 

 
Seznam dětí, které byly v evidenci DD ve školním roce alespoň jeden den: 
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evidenční stav dětí k 1. 9. 2020 42 

evidenční stav dětí k 31. 8. 2021 39 

přijaté děti  7 

propuštěné děti: 10 

zrušení ÚV  5 

konec přípravy na povolání v plnoletosti, odchod z DD 0 

Plnoletost 0 

přemístění do jiného DD  0 

přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM  1 

odchod do NRP (adopce, pěstounská péče)  4 

odchod do péče třetí osoby 0 

zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany klienta 0 

zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany DD 0  

sirotci 0 

polosirotci 4 

smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti 3 

opakované diagnostické pobyty 0 

útěky 0 

úrazy a odškodnění 0 

 

Věkové složení dětí k 1. 9. 2020  

 

  

předškolní věk (MŠ): 5 

mladší školní věk (1. až 5. třída):  5  

starší školní věk (6. až 9. třída):  20 

SOU, OU  6 

SŠ maturitní obor  1 

víceleté gymnázium  0 

VOŠ  0  

VŠ  2  

Ostatní:  0  

   

Všechny děti jsou navrženy do náhradní rodinné péče. 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Děti umístěné v dětském domově navštěvují různé typy škol: 

 

MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí 

ZŠ U Školy Jablonné v Podještědí 

ZŠ Komenského Jablonné v Podještědí 

SOŠ Jablonecká, Liberec 

SOU Gastronomie a služeb Dvorská, Liberec 

VŠ CEVRO Praha 

SOU ŠKODA Auto Mladá Boleslav 
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SOU Varnsdorf 

SOU Česká Lípa 

Střední hotelová škola Poděbrady 

SOU řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 

 

Do těchto škol jsou zařazeny děti dle věku a svých mentálních schopností. Všechny po ukončení 

povinné školní docházky pokračují v dalším vzdělávání a přípravě na budoucí povolání.    

Děti, zejména ty starší je nutné neustále motivovat s výhledem na jejich další uplatnění v životě.   

Faktory, které ovlivňují školní úspěšnost u velké části dětí jsou specifické poruchy učení (dys… 

apod.), poruchy chování a mentální deficit.  

Výchovné problémy - řešení běžných výchovných problémů na učilištích a základních školách. 

 

6. Spolupráce se sociálními partnery 

 

DD úzce spolupracuje: 

 

 s pracovníky OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí), kteří navštěvují příslušné děti 

svého spádového okrsku. Tito jezdí do zařízení 4 x ročně, aby zjistili jaké jsou vztahy a 

spolupráce mezi osobami odpovědnými za výchovu a DD, mezi dětmi umístěnými v DD, jak se 

dětem daří ve škole apod.,  

 s pověřeným státním zástupcem státního zastupitelství v České Lípě. Ten provádí dozor nad 

dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy. Tento dozor je přesně 

specifikován v § 39 zákona 109/2002 Sb., 

 s Policií a soudy ČR, 

 s městskými úřady a magistráty,  

 s pedagogicko – psychologickými poradnami, 

 se Speciálně pedagogickým centrem Turnov, Liberec 

 s Úřady práce v České Lípě a Liberci, 

 s ostatními dětskými domovy z regionu, ale i celé ČR, 

 se Zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Liberec 

 s rodinami dětí umístěných u nás, 

 se sponzory dětského domova, 

 s Potravinovou bankou Libereckého kraje, 

 o.p.s. Nadání a dovednosti, 

 se spolkem Patašpička Jablonné v Podještědí, 

 o.p.s. Dejme dětem šanci. 

 

V srpnu 2021 byl projednáván s pedagogickými pracovníky nový ŠVP platný od 1. 9. 2021. 

 

7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 

 

Zařízení neposkytuje programy dalšího vzdělávání. 
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8. Zapojení do projektů 

 

DD je partnerem, byl realizátorem a účastníkem řady velkých i malých projektů, které jsou 

zaměřené na volnočasové aktivity, relaxaci, orientaci na trhu práce, brigády a integraci dětí. 

Například:  

 Čmelák – spol. přátel přírody  

 Canisterapie v DD 

 Milý Ježíšku EU 

 Domovy tančí 

 Realita reálného života 

 Začni správně 

 Ekocentrum Brniště 

 Comenius 2021 

 Pata Špička – taneční soustředění 

 Zdravá 5 s Albertem 

 Keramická dílna – workshopy 

 Rozhled 

 Nadační fond Veroniky Kašákové   

 Nadace Dejme dětem šanci  

 

9. Další aktivity a prezentace zařízení na veřejnosti 

 

Děti jsou dle svých schopností zapojeny do různých zájmových aktivit zejména v místě DD, ale i 

v okolních obcích a městech. Tímto se snažíme o kvalitní trávení mimoškolního času a rozvíjení 

zájmů dětí. I v tomto roce byly realizovány turistické, sportovní, cykloturistické a kulturní akce. 

 

 Návštěva divadla v Novém Boru 

 Krajské sportovní hry pro osoby s postižením s STP Česká Lípa  – Staré Splavy 

 120 let tratě Liberec – Česká Lípa a 115 let tratě Jablonné v Podještědí – Svor 

 Mikulášská besídka 

 výroba pečených čajů – dárky pro sponzory a STP Česká Lípa 

 Pečeme a tvoříme cukroví  

 Vánoční pečení se "Zdravou 5" 

 sochy ve sněhu   

 Distanční výuka - pečení "Indiánků" v rámci domácího úkolu z praktického vyučování 

 Den otevřených kroužků v DD 

 video konference – „ DOUBLE“ – živé vystoupení  podnikatelů a známých osobností - 

v rámci PPZ – finanční gramotnost 

 Domácí kino na sále DD 

 Hubertova naučná stezka 

 ZOO Liberec 

 Malevil s návštěvou ZOO parku 

 Bubnování na sále DD 
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 Velký Valtinov – obora daňků 

 Zábavný park "Mirakulum" 

 kopec Dubánky v České Lípě, závody v koloběžkách 

 Barabanfest Cvikov – návštěva festivalu + vystoupení Patašpička 

 Lesopark Horka 

 ZOOPARK Doksy 

 Letní turistické a pobytové tábory - DDM Cvikov, Jablonné v Podještědí, Staré Splavy, Hamr 

na Jezeře, Varvažov a Vizovice 

 

Doplňková činnost 

 

Pronajímání Zrcadlového sálu pro účely svatebních obřadů.  

 

10. Poradenské služby  

 

DD poskytuje péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do 

výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu") dětem s 

nařízenou ústavní výchovou - § 2, odst. 3, zákona 109/2002 Sb.. 
S těmito osobami udržujeme úředně písemný, telefonický nebo osobní kontakt. Osobní kontakt - 

návštěvu je možné po domluvě stanovit na kterýkoliv den v pracovním týdnu. Pokud toto nelze, je 

návštěva řešena o víkendu.  

Běžné návštěvy osob odpovědných za výchovu (jejich práva a povinnosti) jsou řešeny 

v Návštěvním řádu, kdy informace o dítěti podává příslušný kmenový vychovatel. 

 

V našem zařízení jsou umístěny i děti s různým zdravotním postižením, které vyžadují speciální 

péči. Jedná se o děti, které navštěvují základní školu dle §16, odst. 9 Školského zákona. Některé 

děti vřazené v této škole jsou sledovány Speciálně pedagogickým centrem v Turnově nebo 

v Liberci.   

 

Část dětí navštěvuje pravidelně ambulanci dětské a dorostenecké psychiatrie v Kosmonosech. 

   

Jedním z bodů celoročního plánu platného pro školní rok 2020/2021 je i přímá preventivní činnost 

v rámci zpracovaného plánu minimální plánu prevence (MPP) sociálně patologických jevů. 

Preventivní program dětského domova  probíhá v průběhu celého školního roku. Během školního 

roku   jsme se potýkali s  problémy, kdy některé z dětí začaly experimentovat s  alkoholem 

a cigaretami. Většina našich středoškoláků přes týden přebývá na internátech a tím se zvyšuje 

procento možností, jak se ke kouření a alkoholu dostat. Proto jsme v rámci preventivního program 

prováděli testy na hladinu alkoholu a lehké drogy, se souhlasem dětí i zákonných zástupců. Velkým 

a trvalým problémem je především kouření tabákových výrobků. Tímto nešvarem se budeme 

nadále zabývat v nadcházejícím roce, v rámci preventivního programu. Otázkám prevence 

sociálně-patologických jevů se věnovali průběžně vychovatelé na jednotlivých rodinných 

skupinách, podle ročního výchovně-vzdělávacího plánu. Na rodinných skupinách probíhaly 

pravidelné večerní komunity. Vychovatelé se také snažili děti vzdělávat v  oblasti finanční 

gramotnosti, první pomoci, sociální komunikace apod. Děti se pravidelně setkávaly 

s  pracovnicemi OSPOD, v době nouzového stavu probíhal kontakt telefonicky se sociální 

pracovnicí, jednotlivými dětmi, vychovateli. Docházelo k  pravidelným schůzkám (komunitám) 
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zástupců dětí jednotlivých skupin s ředitelem dětského domova v  rámci spolusprávy. Společně se 

snažili řešit aktuální problémy v domově a  děti vyjadřovaly svá přání a  připomínky.  

 

Veškeré programy preventivního programu dětského domova mají sepsaný výstup a cíle, kterými 

se budeme zabývat v následujícím školním roce 2021/2022. Nadále budeme pokračovat s 

programem pro děti jako je  canisterapie, muzikoterapie a nově hipoterapie.  V tomto roce 

docházela canisterapeutka se psy do zařízení pouze 2x , a pracovala s dvěma vytypovanými dětmi 

z DD. Další setkání neumožňoval nouzový stav a opatření proti šíření covid-19. Patří sem i  výčet 

aktivit, které jsou v  souladu s  aktivním využitím volného času dětí a  je nedílnou součástí primární 

prevence, kterou našim dětem poskytujeme - např. Patašpička, fotbalový klub Slavoj Velký 

Valtinov, Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., návštěva tělocvičny v Základní škole 

Komenského v rámci tělovýchovného kroužku, návštěva knihovny v Jablonném v Podještědí.  

 

Covid 19, nouzový stav nám narušil některé z aktivit připravené dětským domovem. Nebylo možné 

pokračovat v aktivitách mimo DD, nebylo možné pokračovat v připravených přednáškách a 

besedách. Tyto aktivity budou nově zařazeny do Programu prevence zařízení pro školní rok 

2021/2022. Preferovat budeme především aktivní  zapojení dětí pod odborným vedením a s 

odborným výkladem. Největším úkolem bude zpět zapojit děti, v co nejvyšší míře, do aktivních 

činností, kroužků v DD, škole i pořádaných jinými organizacemi. Tím se obnoví nebo naváží nové 

sociální kontakty s vrstevníky i veřejností jako takovou.  

 

Většina aktivit je rozdělena a přizpůsobena věku, dále pak jsou aktivity přizpůsobené pro děti 

internátní.  

 

Po celý rok jsme spolupracovali  s STP Česká Lípa. Ze sdružení k nám dojížděla canisterapeutka, 

cvičitelka psů. Tato spolupráce se nám již osvědčila a mnoho našich dětí překonalo strach ze zvířat, 

některé děti se při této aktivitě zklidní a více relaxují. Děti se zde učí, jak se starat o domácí 

„mazlíčky“. 

 

Dále byly zařazeny besedy – Multikultura – na téma,, Romové, Romové a jejich bytové 

podmínky.“ Navštívili jsme Dětské dopravní hřiště v České Lípě, kde si děti oživily pravidla 

silničního provozu a některé z nich získaly průkaz cyklisty. Během dvou dnů se vystřídaly všechny 

děti na https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/virtualni-prechazeni. Každé z dětí 

mělo možnost si ověřit své znalosti při testech jak chodce, cyklisty, zvládnou jednoduché řešení 

situace na silnici při provozu. Po ukončení testů, okamžitě došlo k vyhodnocení, děti se tedy 

dozvěděly svou úroveň znalostí.  

Součástí preventivního programu u nás v domově byl i vzdělávací program sexuální výchovy, který 

byl zaměřen na růst dítěte, hygienu – především intimní, dospívání a tím i spojenou sexualitu. Děti 

do 13 let byly poučeny o zákazu profilu na stránkách Facebooku a Messengeru.   

Pro budoucí studenty středního školství jsme navštívili VOŠS a SŠ v Novém Boru. V teoretické 

části dne se děti seznámily s možnostmi středního vzdělávání včetně učebních oborů v této škole a 

možnostmi ubytování na domově mládeže. Prohlédli jsme práce žáků jednotlivých oborů a ročníků. 

Po prohlídce školy jsme přešli k praktické zkoušce oborů: sklář, malíř, brusič, foukač skla.  Děti se 

zájmen vyzkoušely tyto obory pod pedagogickým dohledem a s odborným výkladem.  

 

V rámci naplnění lidských práv a svobod, v rámci výchovného působení, navštívila skupina dětí 

místí kostel Svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Při prohlídce kostela proběhl rozhovor o 

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/virtualni-prechazeni
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tradicích, seznámení se a prohlédnutí s křesťanskými liturgickými předměty, rozhovor o chování 

v kostele. 

 

V průběhu výchovné odpolední činnosti proběhlo procvičování sociálních zdatností. Děti si 

společně s vychovatelkou opakovaly, kde trvale bydlí, adresu do DD, jména vychovatelů a 

ostatních zaměstnanců, názvy léků, které pravidelně užívá, kolik měří, váží, jména rodičů, 

sourozenců … jméno osobního garanta. Toto procvičování, správné informace či znalosti osobních 

údajů, uvědomování si sama sebe, povědomí o rodině je nutné provádět častěji, neboť byla zjištěna 

nízká úroveň těchto znalostí. Sociální zdatnost musí být zařazena jednotlivě do PROD.  

 

Významná je otevřená a pozitivně orientovaná atmosféra v dětském domově. Velmi důležité je 

zapojení dětí do běžného života vrstevníků (externí kroužky, aktivní volný čas, volné vycházky), 

spolupráce s rodinami dětí (návštěvy, udržení kontaktu, pobyty doma, spolupráce při řešení 

výchovných problémů). 

 

Na podzim 2020 byl opět uzavřen dodatek ke smlouvě s organizací ADVAITA, z. ú., která vede 

program specifické primární prevence rizikového chování - individuální indikovanou primární 

prevenci. 

 

11. Řízení zařízení 

 

 Vést výchovu a vzdělávání dle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu. 

 Přiblížit ji co nejvíce životu v běžné rodině. 

 Důsledně dbát na zajištění kvalitní péče, pomoci a motivace k dosažení dobrých výsledků ve 

školním vzdělávání.  

 Zlepšit distanční výuku. 

 Motivovat děti k zapojení do činnosti zájmových kroužků v dětském domově a městě 

Jablonném v Podještědí.      

 Zajistit včasnou přípravu mladých lidí na odchod z dětského domova. 

 Pomoc se zajištěním práce před jejich odchodem z dětského domova a následná pomoc po jeho 

opuštění.  

 Intenzivní spolupráce s příslušnými institucemi zejména po odchodu dětí do běžného života. 

 Spolupracovat s OSPOD a rodiči umístěných dětí a tím zkrátit jejich pobyt v dětském domově. 

 Zajištění vzdělávání a tím i prohlubování odbornosti pedagogických i provozních pracovníků 

ať už distančně nebo prezenčně.. 

 Účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky dětského domova. 

 Spolupracovat i nadále s neziskovými organizacemi a nadacemi. 

 Spolupráce se sponzory. 

 

12. Další záměry zařízení, zhodnocení, závěr 

 

 V rámci bezpečnosti a ochrany opravit stávající oplocení celého areálu dětského domova.  

 Postavit zděný, případně dřevěný objekt (kůlnu) s kójemi na uložení zahradního nářadí a části 

jízdních kol. 

 Pořídit další hrací prvky na zahradu. 
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 Zakoupit webkamery a pc pro distanční výuku. 

 Opravit část střechy na objektu Oranžerie. 

 Nadále pokračovat ve výchově a vzdělávání tak, aby se co nejvíce přibližovala životu v běžné 

domácnosti. 

 Nadále zvyšovat motivaci dětí směrem ke zdravotnímu životnímu stylu, zejména pak ke sportu. 

 Udržet si kvalitu komplexní péče o děti. 

 Podporovat všechny formy náhradní rodinné péče. 

 Podporovat týmovou spolupráci. 

 Rozšířit odbornou pomoc a podporu biologickým rodinám umístěných dětí. 

 Rozšířit spolupráci o další sponzory. 

 Spolupracovat s dobrovolnickými organizacemi. 

 
Zhodnocení, závěr 

 

Dětský domov je zařízením fungujícím v souladu s právními předpisy. Výchovně vzdělávací 

proces je na velmi dobré úrovni. Pozitivem je téměř kvalifikovaný pedagogický sbor. Materiální 

vybavení je na slušné úrovni.   

 

13. Údaje o výsledcích kontrol 

 

 Pravidelné kontroly Okresního státního zastupitelství v České Lípě. 

  

 Pravidelně jsou prováděny provozní revize plynu, elektriky, kotlů, výtahů, hydrantů, hasicích 

přístrojů, komínů, přečerpávací odpadní stanice a preventivní PO a BOZP prohlídky. 

 Počet podaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 Počet stížností podaných podle § 16a: 0 

 

14. Základní údaje o hospodaření  

 

Součástí této výroční zprávy je i zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2020. Byla 

již projednána a schválena Radou Libereckého kraje. 


