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I. Úvod – základní identifikační údaje
1. Způsob zřízení
Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Město Heřmanův Městec, nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec. Zřizovací listinu
schválilo Zastupitelstvo Města svým usnesením číslo 22/2007 ze dne 26. 11. 2007.
DPS se dále nečlení na další jednotky, které by vystupovaly v právních vztazích vlastním
jménem.

2. Hlavní činnost organizace
DPS poskytuje pobytovou sociální službu, zaměřenou na podporu při naplňování potřeb
seniorů. Usiluje především o to, aby byli nezávislí, co nejdéle soběstační, aby nezůstali
izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili běžným způsobem života.
V roce 2014 DPS Heřmanův Městec zajišťoval celoroční pobyt pro 164 klientů.

3. Organizační struktura
DPS HM se člení podle pracovních činností na úseky:

úsek přímé péče
sociální oddělení
ekonomické oddělení
provozní úsek

II. Sociální péče a služby
1. Klienti a zaměstnanci domova pro seniory
1.1 Klienti
Kapacita DPS je 164 klientů.
Skutečnost k 31. 12. 2014 byla 162 klientů, z toho 123 žen a 39 mužů.
Průměrný věk klientů činil 83,2 let.
Počet klientů dle věkových skupin: do 65 let..............................6 klientů
od 66 let do 75 let.............23 klientů
od 76 let do 85 let.............67 klientů
od 86 let do 95 let.............63 klientů
nad 95 let.............................3 klienti
1.2 Zaměstnanci
1.2.1 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2014 činil 95,94.
z toho: hospodářsko-správní.............................................4
přímá péče...........................................................57,38
sociální pracovnice...............................................4
manuálně pracující..............................................30,56
Z celkového skutečného počtu 97 zaměstnanců pracuje na směny 50.
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1.2.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
Celkem
%

Muži
0
0
1
0
5
0
6
6,19

Ženy
0
4
23
26
38
0
91
93,81

Celkem
0
4
24
26
43
0
97
100

%
0
4,12
24,74
26,81
44,33
0
100
x

Celkem
9
49
4
2
28
0
5
97

%
9,28
50,52
4,12
2,06
28,87
0
5,15
100,0

1.2.3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

Muži
0
5
0
0
0
0
1
6

Ženy
9
44
4
2
28
0
4
91

1.2.4 Celkový údaj o průměrných platech

Průměrný hrubý měsíční plat

Celkem
20.244 Kč

1.2.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců

Nástupy
Odchody

Počet
3
3

1.2.6 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

Počet
16
25
22
9
25
97
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%
16,50
25,77
22,68
9,28
25,77
100

2. Péče a služby
2.1 Úroveň bydlení
V domově pro seniory bylo v roce 2014 k dispozici pro ubytování klientů celkem
104 pokojů, z toho:
 44 jednolůžkových pokojů
 60 dvoulůžkových pokojů
2.1.1 Vybavenost pokojů
Klienti jsou ubytováni ve 104 pokojích, které jsou vybaveny umyvadly s teplou
a studenou vodou, skříněmi, poličkami, nočními stolky, židlemi, stoly, postelemi
přizpůsobenými zdravotnímu stavu klientů, a to od postelí gaučového typu
až po elektricky polohovatelné a výškově nastavitelné. Do každého pokoje je zavedena
signalizace umožňující přivolání sestry, instalována je přípojka na společnou televizní
anténu, u pokojů v budově čp. 67 i telefonní přípojka. Nad postelí jsou el. svítidla.
Některé pokoje na odd. L1 jsou vybaveny jednotkami pro nucenou výměnu vzduchu
s rekuperací tepla. V osluněných oknech jsou stínící žaluzie, na všech oknech jsou
záclony.
Do všech pokojů, chodeb, společenských a provozních místností je zaveden místní
rozhlas, jehož ústředna je na vrátnici.
2.1.2 Místnosti pro kulturní a zájmovou činnost
V hlavní budově je společenská místnost v 1. poschodí asi pro 80 lidí vybavená stoly
a židlemi, zařízením pro výměnu vzduchu, zatemňovacími žaluziemi, videoprojektorem
s prostorovým ozvučením místnosti a vestavěnou impedanční smyčkou
pro nedoslýchavé, přehrávačem video i DVD a velkou plazmovou televizí.
Na společenskou místnost navazuje menší místnost, tzv. kavárna, kde je umístěna
společná televize a zařízení pro podání občerstvení klientům DPS.
Na každém oddělení je vyčleněna menší místnost nebo kout pro poslech televize.
V DPS je celkem 50 ústavních a soukromých televizních přijímačů.
Na většině oddělení je vyčleněna místnost pro kuřáky.
V kulturní místnosti je knihovna pro klienty.
2.1.3 Hygienická zařízení
18 pokojů má samostatné WC, 8 pokojů i sprchu. Ostatní koupelny a WC jsou společné.
Koupelny na oddělení L0, B1, L1, L2, D3, D4 jsou vybaveny polohovacími
hydraulickými vanami (některé s bočním otevíratelným vstupem) typu Parker Bad
a Bellentra. V budově B v 1. patře je sprchový kout. Koupelny jsou vybaveny sprchami
a vysoušeči vlasů. Vybavení je nadstandardní a počet koupelen pro klienty je
postačující.
WC pro muže-mušle jsou opatřeny fotobuňkou pro automatické splachování.
V přístavbě L2 a na odd. L1, D3, D4 je WC pro imobilní klienty. Všechna WC jsou
vybavena umyvadly.
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2.2 Stravování v DPS
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Počty skutečně odebraných porcí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
kategorie
Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře
Klienti
dieta 3 racionální
23997
23984
23911 23802 23863
0
3m-mus racionální
4068
4095
4094
4078
4092
0
dieta 4 žlučník
4077
4073
4056
4052
4070
0
dieta 9 diabetická
18481
18476
18450 18386 18443
4828
9m-mus diabetic
593
593
591
586
594
397
nutridrink
405
0
0
0
0
0
4m-mus racionální
404
404
405
403
403
0
9/4(diabet.žlučník)
3422
3422
3410
3402
3412
934
rac9 (9 racionální)
1095
1090
1089
1082
1089
967
rac3(3,4racionální)
0
0
0
3
0
0
Klienti
celkem
56542
56137
56006 55794 55966
7126
Ostatní
zaměstnanci DPS
bývalý
zaměstnanci
Ostatní
celkem
DPS HM celkem rok 2014

0

0

13512

0

0

0

0

0

2100

0

0

0

0

0

15612

0

0

0

56542

56137

71618

55794

55966

7126

V DPS je zajištěno stravování zaměstnanců a důchodců-bývalých pracovníků DPS.
2.3 Pracovní činnost
Klientům DPS, kteří sami projeví zájem a požádají o to, je umožněno podílet se svou vlastní
činností na zajišťování provozu domova. Ve většině těchto případů je tato činnost využívána
hlavně jako jedna z forem ergoterapie.
Jde zejména o následující činnosti:
 výpomoc v kuchyni při loupání jablek

2.4 Využití volného času
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V DPS HM je v návštěvní místnosti instalováno pracoviště s počítačem připojeným
k internetu.
V roce 2014 bylo uskutečněno mnoho akcí, z nichž lze uvést tyto:
30x společenské hry na oddělení
10x besedy a přednášky s promítáním diapozitivů
3x dětské taneční vystoupení (DD Ježkovka, ZUŠ Heřmanův Městec)
1x divadelní soubor
10x hudební vystoupení
1x výlet na zámek do Žlebů
1x burza oblečení
3x program se zvířaty (dravci, poníci, psi)
2x 8 sezení trénování paměti
1x malování na hedvábí
 vycházky po okolí DPS
 sportovní hry vlastní, sportovní hry DPS Zámek, DPS Lampertice, DPS Chodov
 pálení čarodějnic, kavárna
 společenské akce s dětmi z MŠ HM (vystoupení ke dni matek, sportovní dopoledne,
mikulášská nadílka)
 recitační soutěž v DPS Zámek
 promítání videofilmů
 vánoční trh spojený s rozsvěcením stromku v DPS
 canisterapie
V roce 2014 se uskutečnilo také setkání s rodinnými příslušníky, kterého se účastnila i řada
klientů DPS.
2.5 Ergoterapie
Ergoterapie probíhá 1 x týdně. K této činnosti jsou převážně využívány prostory společenské
místnosti a dílny ručních prací. Z akcí, které se uskutečnily v roce 2014:
 malování obrázků
 háčkování, pletení
 výroba velikonoční výzdoby
 pečení s klienty (buchty, závin, cukroví)
 pečení a zdobení perníčků
 výroba vánoční výzdoby, ozdob
 stříhání, skládání z papíru
 pletení květináčů, misek,
 práce s korálky
 výroba květin
 výroba obrázků z mačkaného papíru
 každý den odpolední posezení s klienty v obývací místnosti na L2

2.6 Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit
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V DPS HM je snahou zaměstnat a zabavit obyvatele různými způsoby, tak, aby jejich volný
čas byl aktivně využit, aby obyvatelé byli motivováni k přemýšlení, aby byla aktivována
jejich paměť a nenásilným způsobem byli nuceni k pohybu.
K naplnění těchto požadavků mají sloužit následující aktivity, jejichž nabídka je zároveň
zveřejněna na nástěnkách na všech odděleních domova.
 akvárium
 chov ptáků
 zoo koutek- kočka domácí, zakrslí králíci
 zpřístupněná zahrada pro vozíčkáře a chodítka
 knihovna
 kaple
 zimní zahrada
 videoprojekce,
 vydávání ústavního časopisu
 poslech zvukových knih
 kavárna pro klienty
 slaná kavárna – ovarové koleno
 holič, kadeřnice, pedikérka
 čtenářské kroužky na oddělení
 úterní odpoledne se společenskými hrami
 sportovně-zábavná odpoledne
 burza oblečení
 trénink kognitivních funkcí – reminiscenční karty, puzzle, PVC karty s úkoly, karty
asociace povolání

III. Zdravotní péče a rehabilitace
1. Zdravotní péče
1.1 Ambulantní péče
Ambulantní péče je zajišťována lékařem VZP v rozsahu 12 hodin týdně. Touto službou jsou
zajišťovány základní zdravotnické služby.
Specifická vyšetření jsou zajišťována poliklinikou v Chrudimi, případně odbornými
pracovišti v nemocnici Pardubice, Chrudim, Čáslav a psychiatrickou léčebnou v Havlíčkově
Brodě.
K těmto vyšetřením a na odběry bylo v roce 2014 odesláno 1298 klientů, z toho bylo:
chirurgická amb. 88 klientů, zubní 24, onkologie 22, urologie 44, neurologie 15, kožní 19,
RTG 33, UZ 10, interna 110, oční vyš. a operace 4, EKG 60, diaporadna 440, ORL 6,
kardiologie 32, plicní 15, mamologie 6, ostatní 30. Odběry byly provedeny 340x .
Psychiatrická vyšetření provádí klientům v DPS MUDr. Málková; bylo vyšetřeno
280 klientů.
Oční vyšetření provádí klientům DPS MUDr. Korda, který sem dochází 1x za 4-6 měsíců;
bylo vyšetřeno 61 klientů za rok 2014.
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Pravidelně 1x měsíčně dochází do domova MUDr. Voborníková, která se zabývá léčbou
bolesti; bylo vyšetřeno 190 klientů.
1.2 Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních
V roce 2014 bylo hospitalizováno 80 klientů, v nemocnici byli 1.775 dnů.
1.3 Hygienický standard
Na základě zákona 258/2000 Sb. v platném znění byl zpracován v DPS Provozní řád,
který byl bez připomínek schválen KHS Pardubice – pracoviště Chrudim.
Pro zajištění předepsané koncentrace dezinfekčních prostředků při úklidu jsou používána
mixážní zařízení, která zaručují jejich správné ředění.
1.4 Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Vzdělávání zdravotnických pracovníků probíhá především krátkodobými kurzy, semináři
a přednáškami pro jednotlivce i kolektivy.
ROČNÍ ŠKOLENÍ SESTER DPS

2014

26. 2. Zážitkový seminář...........................................................Heřmanův Městec.........21 prac.
11. 3. Etika v ošetřovatelství.....................................................Heřmanův Městec.........43 prac.
27. 3. Alzheimerova choroba....................................................Praha...............................3 prac.
27. 3. Etika v ošetřovatelství.....................................................Heřmanův Městec.........41 prac.
27. 3 Systém nutriční péče v DPS.............................................Lanškroun.......................4 prac.
2. 4. Zážitkový seminář.............................................................Heřmanův Městec.........19 prac.
8. 4. Syndrom vyhoření v oš. praxi...........................................Heřmanův Městec.........38 prac.
10. 4. Konference Prof.svazu a zdr. prac. v soc. službách........Heřmanův Městec...........2 prac.
20. 5. Euron ink. pomůcky........................................................Heřmanův Městec.........24 prac.
29. 5. Systém nutriční péče.......................................................Lanškroun.......................2 prac.
4. 6. Zážitkový seminář.............................................................Heřmanův Městec.........10 prac.
30. 9. – 1. 10. Výživa-nedílná součást péče..............................Lanškroun.......................3 prac.
16. 10. Ošetřování pacienta s mob. syndromem.......................Heřmanův Městec.........35 prac.
4. 11. Reminiscence-práce se vzpomínkami.............................Heřmanův Městec.........32 prac.
13. 11. Cvičíme se seniory........................................................Praha...............................2 prac.
1. 12. Hojení ran........................................................................Heřmanův Městec.........14 prac.
25. 11. Postupy dekontaminace při výskytu MRSA.................Heřmanův Městec.........34 prac.
28. 11. Prezentace inkont. pomůcek Depend............................Heřmanův Městec.........15 prac.

2. Relaxační centrum
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2.1 Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace
Ošetřovatelská rehabilitace je zajišťována čtyřmi pracovnicemi ve spolupráci s lékařem. Je
prováděna aktivním nebo pasivním cvičením sester nebo pomocí přístrojové techniky
či ergoterapií klientů v provozu DPS.
a)

LTV + fyzikální terapie
 každodenní skupinové cvičení s hudbou 10-12 klientů/den
 nácvik chůze s ortopedickou pomůckou (chodítka, berle, hole)………2735x
 individuální LTV u imobilních klientů……………………………….. 2202x
 klasické masáže…….................................................................................193x
 kolo + moto med……………………………………………………… .4819x
 mas. křeslo………................................................................................. .1646x

b) elektroléčba
 ultrazvuk................................................................................................….18x
 diadynamic..................................................................................................16x
 perlička........................................................................................................20x
 lavatherm...................................................................................................179x
 magnetoterapie……. ………………………………………………..........30x
2.2 Vzdělávání rehabilitačních pracovníků
Pracovnice rehabilitace zúčastňují vzdělávání společně se zdravotním personálem – viz
kapitola III., bod 1.4.

IV. Hospodaření
1. Příjmy
Podrobný přehled o výdajích a příjmech uskutečněných v roce 2014 je součástí přílohy č. 1
k této zprávě.
Depozita (úspory klientů): 31. 12. 2014 činí 985.306,40 Kč.
1.1 Finanční dary klientů a sponzorů
1.1.1 Dary určené na provoz
Obec Rozhovice 2.000 Kč, Obec Orel 12.000 Kč, Město Proseč 4.000 Kč, Město Hlinsko
9.000 Kč, pí Bíbusová Jana 300 Kč, Město Třemošnice 4.000 Kč, pí Bíbusová J. 300 Kč,
pí Půlpánová B. 230 Kč, pí Stoklasová O. 5.000 Kč, pí Půlpánová B. 525 Kč, p Dostál V.
5.464 Kč, p. Vašák B. 2.000 Kč, Město Přelouč 7.500 Kč, PIPEX, spol. s.r.o. 50.000 Kč,
pí Půlpánová B. 230 Kč p. Dostál V. 5.464 Kč, p. Vraný Vítězslav 15.000 Kč, pí Půlpánová
B. 525 Kč, pí Bibusová Jana 900 Kč, p. Štěpánek K. 3.300 Kč,p. Dostál V. 11.000 Kč,
Lékárna Čech, s.r.o. 5.000 Kč, pí Půlpánová B. 230 Kč, pí Půlpánová B. 525 Kč,
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pí Půlpánová B. 755 Kč, Juming, s.r.o. 5.000 Kč, PIPEX spol. s.r.o. 50.000 Kč, Ing. Karel
Kadaňka 10.000 Kč.
Celkem: 210.248 Kč
Martek Medical a.s. 11.773 Kč na vzdělávání zdr. pracovníků „Ošetřovatelská péče
o pacienta s imobilizačním syndromem“.
1.1.2 Dary na doplnění fondu FKSP
Pan Machač Miroslav 1.250 Kč, pí Čablová Jarmila 400 Kč, pí Radilová Růžena 1.400 Kč,
p. Regent Josef 540 Kč, p. Novák Přemysl 4.000 Kč, p. Stýblo Luboš 1.800 Kč, Lékárna
Čech 5.000 Kč,pí Malinská Marie 720 Kč, pí Mlčochová Věra 780 Kč, pí Horáková Emilie
5.000 Kč, pí Rulíková Marie 11.800 Kč, pí Ježková Jarmila 2.000 Kč, p. Červenka Otakar
1.008 Kč, pí Bíbusová Jana 300 Kč, p. Dostál Václav 4.564 Kč, p. Šeda Jaromír 10.000 Kč,
pí Půlpánová Božena 525 Kč, p. Ježek František 10.000 Kč, pí Jeníčková Marta 5.000 Kč,
p. Dostál Václav, 10.628 Kč, PIPEX, spol. s.r.o. 22.000 Kč, Pipex spol. s.r.o. 22.000 Kč.
Celkem: 120.715 Kč
Celkem finanční dary: 342.736 Kč
1.2 Věcné dary:
Paní Šmídová Marta – lednice zn. Haier v hodnotě 1.000 Kč, pí Šedová Jaroslava –
mikrovlná trouba LG model MS – 1907C v hodnotě 1.000 Kč, pí Kunešová Dana – lednice
s mrazákem zn. AMICA v hodnotě
4.000 Kč, Lékárna U Kašny materiál
pro ošetřovatelskou péči v hodnotě 2.552,90 Kč, pí Kavenská Milada – digitální lupa
LOOKY v hodnotě 8.000 Kč, Lékárna u Kašny materiál pro ošetřovatelskou péči v hodnotě
4.078,73 Kč
Celkem věcné dary: 20.631,63 Kč.

2. Výdaje
2.1 Podrobný přehled o výdajích a příjmech uskutečněných v roce 2014 je součástí přílohy č. 1
k této zprávě
Hospodářský výsledek za rok 2014 činil 0 Kč.
2.2 Výdaje na zahraniční pracovní cesty.
V roce 2014 nebyly žádné.
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2.3 Výdaje na nájemné
Výdaje na nájemné nebyly žádné.

3. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Ukazatel

Příspěvek na provoz

Rozpočet
schválený
po změnách
1
2

Skutečnost
3

1 400,00

1 600,00

1 600,00

0

0

0

22 770,00

23 420,00

23 418,00

Ostatní osobní náklady

30,00

15,00

15,00

Objem odpisů účet 551

1 600,00

1 602,00

1 602,00

Limit průměrných přepočtených
pracovníků

96

96

95,94

Výsledek hospodaření hlavní činnost

0

0

0

z toho účelová dotace ÚP Chrudim
Objem prostředků na platy

Dotace do investičního fondu

V. Kontrolní činnost
A: Kontroly jiných kontrolních orgánů
1. Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Chrudim:
a) Kontrola provedená v DPS dne 27. 10. 2014 – kontrola proočkovanosti
proti pneumokokovým nákazám - neshledány žádné závady
b) Kontrola provedená v DPS dne 11. 11. 2014 – zjištěné závady byly odstraněny
v dohodnutém termínu
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2. Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim
a) V roce 2014 nebyla ze strany OSSZ žádná kontrola provedena.

3. Město Heřmanův Městec – zřizovatel domova
a) Dne 30. 9. 2014 byla provedena zástupci zřizovatele inventarizace pokladny –
bez závad.

4. Externí audit
a) Kontrola provedená v DPS dne 16. - 23. 6. 2014 - auditorkou ing. Ludmilou
Talířovou bylo na základě smlouvy o provedení auditu ze dne 25. srpna 2013
provedeno závěrečné ověření přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace
Domov pro seniory Heřmanův Městec za rok 2013. Žádná opatření k nápravě
nebyla uložena.
b) Kontrola provedená v DPS dne 9. – 15. 9. 2014 - auditorkou ing. Ludmilou
Talířovou byly na základě smlouvy o provedení auditu ze dne 5. 8. 2014 provedeny
průběžné ověřovací práce o hospodaření příspěvkové organizace Domov
pro seniory Heřmanův Městec za rok 2014. Bylo provedeno předběžné hodnocení
správnosti čerpání dotace přidělené MPSV na rok 2014.
Všechna doporučení byla ze strany DPS přijata.

B. Kontroly vlastní a interní audit
1. Kontroly vlastní
a) Kromě kontrol jiných orgánů bylo v DPS HM v roce 2014 vykonáno vedoucími
jednotlivých úseků a oddělení 19 vlastních kontrol. Z každé kontroly byl pořízen
zápis s uvedením jednotlivých zjištění a návrhů na opatření.
Počet kontrol provedených dle jednotlivých pracovišť:





ředitel domova – 2 kontroly
vedoucí úseku přímé péče – 9 kontrol
sociální oddělení – 4 kontroly
ekonomické oddělení – 4 kontroly

2. Interní audit
V roce 2014 byly v souladu s odsouhlaseným plánem vykonány interním auditorem
Ing. Ptáčkovou tři kontroly interního auditu.
a) Audit č. 1 – 30. 4. 2014
Tento audit byl zaměřen na účtování nákladů účtu 50 a 51 v analytickém členění,
na doklady o předběžném schválení operace a na rozpočet nákladů a jeho
dodržování. Žádné závažné závady nebyly zjištěny.
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b)Audit č. 2 – 31. 8. 2014
Tento audit byl zaměřen na hotovostní operace v pokladně a jejich účtování,
vystavování dokladů o předběžném schválení operace a hmotnou odpovědnost v této
oblasti.
Žádné závažné závady nebyly zjištěny.
c) Audit č. 3 – 31. 12. 2014
Tento audit byl zaměřen účtování výnosů v analytickém členění, na rozpočet výnosů
a jeho dodržování. Dále byl audit zaměřen na přijatá opatření v souvislosti
s doporučením auditora z předchozích zápisů.
Nebyly shledány závady. Drobná doporučení byla akceptována.

VI.

Poskytování informací podle zákona č.106/1999
O svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Sb.,

1) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti v roce
2014:.........................................................................................................................................0
2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí................................................................................0
3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které DPS HM vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení.................................................................................................................................0
4) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence.......................................................................................................................................0
5) počet stížností podaných podle § 16a zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení........................................................................0
6) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.....................................................0

Ing. Petr Mazura
ředitel
Heřmanův Městec 18. 2. 2015
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