
 

 

MĚSTO MODŘICE 
Pasivní bytový dům pro seniory 

organizační složka, Nádražní 1123, Modřice  

 
Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice v roce 2021.  

 

      

          Cílovou skupinou klientů PBDS jsou soběstační senioři, kterým naše služby zajišťují pomoc 

v domácnosti, jako je úklid bytových jednotek, údržba prádla, dovoz obědů, léků i základních potravin. 

Vlivem nastavených opatřeních ohledně pandemie COVID-19 byly výrazně omezeny volnočasové 

aktivity, což přispělo k neblahému vlivu na psychické zdraví našich klientů. Celkový zdravotní stav 

některých nájemníků se sice vlivem pokročilého věku a pandemickou situací zhoršil tak, že k nim do 

bytu musí docházet terénní pečovatelská služba, avšak přes to se klienti i při částečné ztrátě 

soběstačnosti stěhovat nemusí a samostatné bydlení dobře zvládají – v současné době zde bydlí 8 

devadesátníků. Tým pracovníků PBDS splnil navzdory ztížené situaci pomoc seniorům v domácnosti 

tak, jak je sjednáno v nájemní smlouvě každého klienta.     

 

Kapacita PBDS, případná výměna nájemníků:  

• v průběhu roku 2021 došlo k výměně nájemníků v pěti bytech, tři nájemníci zemřeli, dva se 

odstěhovali. Uvolněné byty byly po vyklizení a vymalování obsazeny novým žadatelem o 

bydlení tak, že nedošlo při placení nájemného ke zbytečným finančním ztrátám.     

• Počet obsazených bytů platícími nájemníky ke dni 31. 12. 2021                      41 = 100% 

• počet nájemníků ke dni 31. 12. 2021               43. 

 

Počet zaměstnanců na jednotlivých pozicích:   

• úklid                                                       3,25  

• recepce (od 01.01. do 31.října 2021)       4 

• údržba           1 

• provozní           0,5  

• vedoucí           1____   

   celkem zaměstnanců                                 9,75. 

 

Úsporná opatření pro další období:  

na návrh vedoucí PBDS Modřice rozhodla dne 21.09.2021 RMM s účinností od 01.11.2021 o zrušení 

noční služby recepčních PBDS z důvodu snížení doplatku města na provoz a obsluhu PBDS. Tím 

došlo ke snížení počtu pracovních míst na pozici recepční PBDS z počtu 4 na počet 3 recepční, které 

se od 01.11.2021 střídají v ranních (od 06:00 do 14:30) a odpoledních (od 14:30 do 23:00) směnách, 

a to vč. sobot, nedělí a svátků. Tímto opatřením úspora finančních prostředků za rok dosáhne cca 

450 tisíc.   

Hlavními důvody, které mě vedly k navržení tohoto opatření v souvislosti s prací recepčních, ukázal 

vývoj zabydlování seniorů od r. 2014, kdy se domov pro seniory otvíral. Snížila se potřeba 

dvaadvacetihodinových služeb na recepci, zvláště v nočních hodinách. Nájemníkům je opakovaně 

ústně a písemně připomínáno, že pokud se v hlavně v nočních hodinách cítí ohroženi, či potřebují 

pomoc, volají přímo hlídku MP. Strážníci mají generální klíč PBDS, objekt každou noc objíždí a 

prochází objekt. Touto spoluprací s MP jsme schopni zajistit bezpečí a případnou pomoc seniorům 



v době, kdy zde není personál. Dále většina nájemníků se za dobu provozu PBDS naučila používat 

technické vybavení v pronajatém bytě, lidé se již mezi sebou znají, někteří se přátelí a navzájem si 

pomáhají.  

 

       V době absence personálu (pracovní neschopnost, čerpání ŘD) se zaměstnanci PBDS mezi sebou 

zastupují a vzájemnou propojeností jednotlivých pracovních pozic se snažíme minimalizovat náklady 

na mzdy za případné zástupy.   

       Také sociální poradenství pro naše klienty bylo v loňském roce velice intenzivní. Pokyny a 

informace ohledně zamezení nákazy COVID-19 v souvislosti s dopadem na život klientů a provoz domu 

byly v písemné formě pravidelně dodávány do všech bytů v PBDS. Průběžně písemně aktualizujeme a 

veškerá opatření tak, abychom zabránili případnému proniknutí nákazy mezi klienty. Celou situaci jsme 

v roce 2021 společně zvládli, což bylo zásadní.    

 

 

Provoz PBDS a spokojenost klientů.  

        Stav bytů a správné využívání technického vybavení je průběžně kontrolován, nájemníkům jsou 

opakovaně (ústně i písemně) připomínány principy správného a ekonomického využívání technického 

zařízení bytu. Také opravy v bytech se řeší operativně.  

 

Volnočasové aktivity. 

Obyvatelé PBDS se více začali věnovat svým malým zahrádkám a terasám, které v létě úžasně 

vykvetly. V souvislosti s nouzovým stavem a zákazem shromažďování se pořádání společných 

volnočasových aktivit výrazně omezilo, v době rozvolnění různých opatření byly provozovány tyto 

aktivity:     

• jóga  

• keramický kroužek  

• besedy s panem farářem   

• společné bohoslužby  

• příprava pohoštění na společná setkání  

• zábavy při živé hudbě  

• oslavy životního jubilea  

• informační schůzky s nájemníky  

• vystoupení Folklórního kroužku 

• kartářský spolek, stolní hry  

• zpívání u jezírka, kdy nájemníci mohli sledovat představení přímo z balkonu 

 

 

Provozní hospodaření PBDS za rok 2021 – viz příloha. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

V Modřicích, dne 16.02.2022  

Zpracovala: Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS Modřice  


