
 

 

Dům integrovaných sociálních služeb Horní Lomná, č.p. 128 

V roce 2011 byla na základě darovací smlouvy převedena obci Horní Lomná nemovitost čp. 

128 na parc. č. 451 zast. Plocha s příslušenstvím a ostatním z majetku Moravskoslezského 

kraje. 

Od roku 2011 se obec připravovala na rekonstrukci budovy a hledala využití pro budovu 

bývalé školy v přírodě. Původní záměr byl vybudovat domov pro seniory, byl zaslán projekt. 

Později byl záměr změněn kvůli obavám o zajištění personálního a finančního zázemí domova 

na dům integrovaných a sociálních služeb. Byla provedena změna projektu, stavební úpravy 

byly zahájeny v červnu 2013 a probíhaly do května 2014. Od 1.6. 2014 mělo všech 21 nových 

bytů své nové nájemníky. 

Celá rozsáhlá investiční akce s názvem „Stavební úpravy domu č. 128 s využitím pro Dům 

integrovaných a sociálních služeb“ si vyžádala náklad ve výši 20 734 000 Kč, z čehož 

11 124 000 Kč činily dotace, a to: 

- dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt ve výši ……..623 000 Kč, 

- dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 10% absorpce ……...909 378 Kč, 

- dotace OPŽP z fondu solidarity (85 % ze způsobilých výdajů)……8 588 575 Kč, 

- dotace OPŽP ze SFŽP (5% ze způsobilých výdajů)………………….505 210 Kč. 

Rozdíl mezi dotacemi a celkovým nákladem stavby byl hrazen plně z rozpočtu obce Horní 

Lomná. 

Byty jsou určeny především pro seniory, pobírající starobní nebo invalidní důchod, osoby 

zdravotně postižené a osoby ve zvláště složité finanční situaci. 

Pečovatelské služby zajišťuje Manlomka s. r.o., Ostravská 1648, 735 41 Petřvald u Karviné, 

IČ: 27834425, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Křížem, mobil: 721735289 na základě 

Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 65193/2014 ze dne 

16.6.2014, identifikátor:1018671. 

Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách v 

souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách v platném znění. 


