Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.,
Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem
Úvodní slovo
Vážení partneři, příznivci a budoucí uživatelé našich služeb,
dovolte mi, abych vám představila naši nově vzniklou společnost – Centrum pro seniory Zahrada,
obecně prospěšná společnost. Společnost byla založena dne 14. 9. 2011 usnesením zastupitelstva
města Bystřice pod Hostýnem.
Do správní rady společnosti byli jmenováni:
Mgr. Marcela Vegrichtová – předsedkyně správní rady
Mgr. Vladislava Bělíková – členka správní rady
Mgr. Ivo Vojtek – člen správní rady

Do dozorčí rady společnosti byl jmenováni tito členové:
Ing. Eva Šillerová – předsedkyně dozorčí rady
MUDr. Hana Svobodová – členka dozorčí rady
Jiří Ott – člen dozorčí rady

Ředitelkou společnosti byla jmenována:
Mgr. Šárka Jelínková

Hlavní činností obecně prospěšné společnosti bude provozování sociální pobytové služby – domov
pro seniory. Tato, pro obec s rozšířenou působností, důležitá služba, bude určena k uspokojení velké
poptávky po umístění osob v seniorském věku, kteří mají sníženou soběstačnost, do pobytové služby
typu domov pro seniory v okolí Bystřice pod Hostýnem. Začátek provozu uvedené sociální služby se
plánuje v posledním čtvrtletí roku 2012.

I když bude provozování hlavní činnosti společnosti zahájeno až v posledním čtvrtletí roku 2012,
činnost společnosti se skrze ředitelku společnosti rozběhla ihned po jejím jmenování. Stavba nové
budovy, ve které bude sociální služba provozována, se již blíží ke konci. Vznikla tedy potřeba, aby se
zástupce budoucího provozovatele začal účastnit kontrolních dnů při dokončování stavby,
upřesňování a dolaďování interiérů a v neposlední řadě, bylo potřeba zahájit plno administrativních

úkonů, které zahájení provozu předchází. V neposlední řadě se jedná o výběr budoucích
zaměstnanců, ale také budoucích uživatelů sociální služby – domov pro seniory. Byl zahájen sběr
předběžných žádostí zájemců o sociální službu a sběr žádostí o zaměstnání. Již ke konci roku 2011
převyšovala poptávka po pracovních místech a po umístění do domova, možnosti služby.
Úřední hodiny ředitelky společnosti byly zveřejňovány na webových stránkách města Bystřice pod
Hostýnem a konaly se v ulici 6. Května v kanceláři vedoucí sociálního odboru. Zájemci o sociální
službu i uchazeči o zaměstnání měli možnost osobní návštěvy a zodpovězení potřebných dotazů
k budoucímu fungování sociální služby.

Závěrem chci poděkovat všem občanům našeho města a okolních obcí, kteří se o nově
vzniklou společnost zajímají a všem, kteří již jakoukoliv formou přispěli k jejímu
postupnému rozjezdu.

Mgr. Šárka Jelínková
ředitelka společnosti

Základní údaje:
Název společnosti:

Centrum pro seniory Zahrada

Sídlo společnosti:

Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, PSČ
768 61

Telefonní kontakt:

734 263 400 (ředitelka)

Statutární zástupce:

Mgr. Šárka Jelínková

IČ:

292 95 327

DIČ:

CZ29295327

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Bankovní spojení:

107-985390217/0100

Datum zápisu společnosti:

11. října 2011

Druh obecně prospěšných činností: poskytování sociálních služeb fyzickým osobám dle
vymezení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Zakladatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

