
PÉČE ,"11! 1 SLUŽBA

Město Čáslav
Nám. jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav

V Čáslavi dne 11. 10. 2022

Na základě vašeho požadavku, předkládáme informaci o stanovených opatřeních ve spotřebě energií
naši společnosti. Závaznost stanovených definovaných opatřeni je stanovena příkazem ředitelky č.
1/2022. Ve smyslu úspor finančních prostředků je obtížné stanovovat konkrétni Částky, a to
především z důvodu nestabilnísituace cen na trhu energií. Niže uvedený odhad je stanoven dle
podlahových ploch s ohledem na specifika jednotlivých služeb. Pouze pro úplnost podotýkám, že
společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. poskytuje v ,,jedněch prostorách" tři druhy sociálních služeb, tudíž
se jedná o společné využívánÍ nejen prostor, ale i technického vybavení.

Rozpis opatření

1. Prostory myčky termosů, pracovni a komunikační prostory budovy společnosti (l. přIzemnI
podlaží - prádelna, sušárna, šatna; 83 m') budou vytápěny na minimálni možnou hranici
stanovenou návrhem vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, cca 16-18 °C.

2. Při stanovení opatření v komunikačních prostorách - (společná chodba s obyvateli v prvním
nadzemním podlaží DPS; 100 m') je nutné zohlednit specifika služby, tzn., že touto chodbou
přecházejí nebo jsou odváženi klienti po absolvováni úkonu osobní hygieny. Na tento prostor
je nutné nahlížet jako na prostory sprch či koupelen. Vytápěni bude tedy omezeno pouze ve
dnech, kdy nebudou tyto úkony realizovány.

3. Prostory denního stacionáře (82 m') - ve dnech pracovního klidu budou pouze temperovány;
víkendová večerní služba zajisti teplotní komfort pro klienty přicházejÍcÍ do zařÍzeni v pondělí
ráno (zapnou topeni).

4. Prostory odlehčovací služby pobytové (65 m')- jsou vytápěny samostatně kamny WAW.
V terminech mimo realizace služby (měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen,
prosinec), prostory vytápěny nejsou, což je praktikováno po celou dobu existence služby.

5. Ad ministrativní prostory (2x ka ncelář vedeni, pracovna pečovatelek, návštěvní místnost; 65
m') budou vytápěny dle návrhu vyhlášky minimálně 18 °C.
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Pro kontrolu naplňování stanoveného opatření byly zakoupeny nástěnné teploměry (7 ks). Realizací
kontroly je pověřena zástupkyně ředitelky.

výpočtem dle podlahových ploch je možné odhadnout cca 5 % úsporu v nákladech na energie.
podotýkám, že se skutečně jedná o hrubý odhad.

Za společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. Mgr. Markéta Dvořáková
ředitelka společnosti
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