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Závěrečná zpráva o realizaci projektu 

Terapeutické centrum Comunita in 	Vytvořeno: 	24.12.2019 9:53:48 
Dialogo Dobruška - Běstviny 
18RGI02-0002 	 Vyúčtoval: 	Antonin  Novotn 
1.9.2017 	 Telefon: 
31.12.2019 	 Email: 

Stat. zástupce: 	Augustin Slaninka 
Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Region Česká republika 

Oficiální adresa. 	Obec: 
	

Dobruška 
Ulice: 	Kostelní 259 
PSČ: 	51801 

04547497  

Popis realizace a vyhodnocení dopadu projektu na KHK 

Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Region Česká republika se sídlem v Dobrušce se rozhodla v rámci svého posláni 
vytvořit zařízení pro léčení osob závislých na drogách, alkoholu a jiným závislostem. Bude využívat dobrých zkušeností a 
odbornou spolupráci s charitativním posláním COMUNITY IN DIALOG() v Itálii. Ta má několik takových center v Evropě  a při 
léčbě  dosahuje vynikajících výsledků. 

V roce 2017 byly zakoupeny 3 vhodné pozemky, které se nacházejí na samotě  cca 1 km od obce Běstviny. Na parc. č. 303 
stojí starý rodinný dům č.p. 39. Vlastnické právo k nemovitostem je zapsáno na LV 2440 na výše uvedenou misijní 
společnost. Dům byl mnoho let neobydlený, byl zarostlý náletovými stromy a křovinami, které byly v rámci brigád odstraněny. 
Rovněž tak byl proveden úklid vnitřku zanedbaného obydlí. Navíc bylo nutné provést nejnutnější zabezpečovací práce domu. 
Dům je prozatím neobyvatelný a proto bylo rozhodnuto osadit na zpevněnou plochu mobilní domy. Byla provedena repase a 
revitalizace vodního zdroje. Podařilo se realizovat I. etapu, která počítala se zakoupením domu s pozemky za 700 000,- Kč, 
zakoupení mobilního domu za 799 000,- Kč. V rámci stavebního řízení bylo rozhodnuto zakoupit dva. Na Opravy bylo 
plánováno vydat 151 250,- Kč. Všechny ceny jsou s DPH. Zdržení prací bylo způsobeno přípravou dokumentace a vydání 
stavebního Povolení. 

Po zakoupeni výše uvedených nemovitostí byla provedena studie proveditelnosti a následně  zpracovány všechny potřebné 
podklady včetně  projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení všech stupňů, která jsou v současnosti již vydána. 

Mobilní domy budou sloužit jako dočasné ubytováni pro 8 členů  komunity. Budou to osoby, které se chtějí dobrovolně  léčit a 
budou ochotny přijmout léčebné postupy tohoto RESOCIALIZAČNÍHO CENTRA COMUNITA IN DIALOGO. Jeho základem je 
vedení k práci, odpovědnému přístupu k penězům a především začleňování do společnosti. Právě  proto budou postupně  
upravovat dům č.p. 39, do kterého se následně  přesune pobyt členů  komunity. 

Přínos pro Královéhradecký kraj je vtom, že v tomto území vznikne unikátní zařízení, které bude vracet postiženým 
jedincům lidskou důstojnost přirozenou cestou bez léků  a při poměrně  nízkých nákladech. Obyvatelé centra nebudou zahálet, 
budou dle schopnosti využívat přilehlé zahrady a provádět další práce za odborného dozoru. 

Celkové výdaje projektu 
Schváleno 	 1 000 000,00 Kč  
Skutečnost 	 1 946 665,00 Kč  
Maximální podíl dotace je 	 100,00% 

Vyúčtování dotace 	 Schváleno 	 Skutečnost 
Investiční výdaje 	 1 000 000,00 Kč 	 1 000 000,00 Kč  
Osobní výdaje 	 0,00 Kč 	 0,00 Kč  
Ostatní neinvestiční výdaje 	 0,00 Kč 	 0,00 Kč  
Celkem 	 1 000 000,00 Kč 	 1 000 000,00 Kč  

Vlastní podíl 	 Schváleno 	 Skutečnost 

Vklad žadatele 	 0,00 Kč 	 886 665,00 Kč  
Příspěvek od obce... 	 0,00 Kč 	 60 000,00 Kč  
Ostatní příspěvky 	 0,00 Kč 	 0,00 Kč  
Příjmy z projektu 	 0,00 Kč 	 0,00 Kč  
Celkem 	 0,00 Kč 	 946 665,00 Kč  

Vratka dotace 
Datum odeslání vratky 
Odeslaná vratka celkem 	 0,00 Kč  



21.6.2019 	190100021 

21.6.2019 	9190242 

14.8.2019 	2019019 

9.10.2019 	2019-014 

9.10.2019 	1915 

5.11.2019 	015372 

2.12.2019 	016459 

9.12.2019 
	

20119053 
11.12.2019 
	

201911 

4.12.2018 
	

1800100334 

15.5.2019 	2019005  

Účel platby  

Nákup nemovitostí 

St. proveditelnosti 
Daň  z nabytí nem.věcí 
Šmída-posudek 
Cvrček-zemní práce 1 
Feja-mobilní dům 1 
Syrový-doprava drtě  
Cvrček-návoz materiálu 
čepelka-proj.dokumentac 

Chmelařová-proj.dokume 
ntace 
Čermáková-zpracování 
PBŘS 
Silný-vyzdění studně  
Janeček-revitalizace 
vodního zdroje 
Cvrček-zemní práce 2 
Město Dka-správní 
poplatek 1 
Město Dka-správní 
poplatek 2 
Linhart-proj.dokumentace 
Feja-mobilní dům 2 
Amipe-motorová pila 

Silný-oprava střechy 

Finanční vypořádání dotace 

Datum úhrady Označení dokladu  

29.9.2017 	Kupní 
smlouva-nemovitosti 

3.4.2018 	40180003 
19.4.2018 	Výpis z účtu 
22.5.2018 	6512-062/2018 
26.10.2018 	1813 
2.10.2018 	201805 
23.11.2018 	2018118 
6.2.2019 	1825 
31.5.2019 	27/19 

Přílohy 

č. 	Název přílohy  

1. Publicita 
2. Kupní smlouva-nemovitosti 
3. Centrum PRO-studie proveditelnosti 
4. Daň  z nabytí nemovitých věcí 
5. Šmída-posudek 
6. Cvrček-zemní práce 1 
7. Feja-mobilní dům 1 
8. Syrový-doprava drtě  
9. Cvrček-návoz materiálu 

10. Čepelka-projektová dokumentace 
11. Chmelařová-projektová dokumentace 
12. čermáková-zpracování PBŘS 
13. Silný-vyzdění studně  
14. Janeček-revitalizace vodního zdroje 
15. Cvrček-zemní práce 2 
16. Město Dka-správní poplatek 1 
17. Město Dka-správní poplatek 2 
18. Linhart-projektová dokumentace 
19. Feja-mobilní dům 2 
20. Amipe-motorová pila 
21. Sllný-oprava střechy 

Druh platby 	 Částka celkem 	Z toho dotace  

Investiční výdaj 	700 000,00 Kč 	700 000,00 Kč  

Investiční výdaj 
	

10 479,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

28 000,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

3 710,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

2400,00 Kč 	0,00 Kč  
Investičnívýdaj 
	

312 180,00 Kč 	300 000,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

6702,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

26 313,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

7 000,00 Kč 	0,00  Kt  

Investiční výdaj 
	

29 000,00 Kč 	0,00 Kč  

Investiční výdaj 
	

2 178,00 Kč 	0,00 Kč  

Investiční výdaj 
	

45 375,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

104 060,00 Kč 	0,00 Kč  

Investiční výdaj 
	

2 800,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 
	

5 000,00 Kč 	0,00 Kč  

Investiční výdaj 
	

10 000,00 Kč 	0,00 Kč  

Investiční výdaj 	54 000,00 Kč 	0,00 Kč  
Investiční výdaj 	541 269,00 Kč 	0,00 Kč  
Ostatní 	 6 296,00 Kč 	0,00,Kč  
neinvestiční výdaj 
Ostatní 	 49 903,00 Kč 	0,00 Kč  
neinvestiční výdaj 

Popis  

Povinná příloha, přiložena 
Nákup nemovitostí pozemků  včetně  domu č.p. 39 v  Dc  
Studie proveditelnosti záměru na pozemku parc. č. 30: 
Daň  za nákup pozemků  a domu č.p. 39 
Zpracováno pro potřebu Misijní společnosti sv. Vincen 
Vytvoření zpevněné plochy pro mobilní domy 
Zálohová faktura na mobilní dům 1 
Vytvoření zpevněné plochy pro mobilní domy 
Vytvoření zpevněné plochy pro mobilní domy 
Vypracování projektové dokumentace na elektrickou ir 
Zpracování projektové dokumentace na čištění odpadi 
Zpracování příslušné dokumentace 
Generální rekonstrukce rozpadlého vodního zdroje 
Instalace čerpacího zařízení včetně  dezinfekce 
Vytvoření zpevněné plochy pro mobilní domy 
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení 
správní poplatek za stavební povolení samostatné ub 
Architektonické a projekční práce s odborným porader;  
Zálohová faktura za mobilní dům 2 
Kácení náletových dřevin zcela zarostlého domu č.p. 
Opravené části střechy v havarijním stavu domu č.p. 3 

Čestná prohlášení a podpisová doložka 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve vyúčtování a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené, doklady uvedené ve výdajích 
projektu jsou označeny číslem smlouvy a budou uloženy 10 let. 

V  

Dne 	
razítko a podpis 
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