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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Bc. Helena Kubíčková
sociálních věcí,
27.02.2017
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
06.03.2017
zdravotnictví
Sociální služby – dotace z rozpočtu města na rok 2017
Sociální komise RM doporučila ke schválení dne 08.02.2017
ZM 2016-50/1 a ZM 2016-186/4
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 1.006.384,- Kč pro Most
k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený
žadatelem v individuálně podané žádosti a stanovený zvláštním právním
předpisem, tj. na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu
azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
01.02
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na rok 2017 mezi městem Trutnovem a Mostem k životu o.p.s., Šikmá
300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 1.006.384,- Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá
300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený žadatelem v
individuálně podané žádosti a stanovený zvláštním právním předpisem, tj.
na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu azylového domu
pro ženy a matky s dětmi,
01.02
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi
městem Trutnovem a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3,
IČ 25915720, dle předloženého návrhu.
20.02.2017

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Příloha:
Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Mostu k životu o.p.s. na rok 2017
Výdaje jsou kryty schváleným provizoriem rozpočtu města na rok 2017 - ORJ 14
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 28.02.2017

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Most k životu o.p.s. požádal o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 dle Zásad č. 1/2016, čl. 1,
odst. 2b) o poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova na účel stanovený zvláštním právním
předpisem, tj. zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a jeho ustanovením § 105,
které se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.
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Jedná se o registrovanou sociální službu, která je poskytována přednostně pro klientky z regionu, a to
nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Kapacita zařízení je 32 lůžek. V roce 2016 byly služby azylového
domu poskytnuty 49 ženám a 94 dětem.
Dotace bude sloužit k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním provozu azylového domu pro ženy a
matky s dětmi. Finanční prostředky budou použity na mzdy a odvody z mezd, úhradu nájemného, elektrické
energie, tepla a vody, telekomunikačních poplatků, na nákup úklidových, hygienických a zdravotnických
potřeb.
Zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi bylo pravidelně podporováno z rozpočtu města
Trutnova až do roku 2015 částkou 806.384 Kč, v roce 2016 pak částkou 1.006.384 Kč, z čehož činí 463.224
Kč na pokrytí nájmu, který se každoročně de facto “vrací“ do rozpočtu města. Dotace byla pro rok 2016
navýšena kvůli stále rostoucím provozním nákladům (elektrická energie, teplo, voda, telekomunikační
poplatky, úklidové, hygienické a zdravotnické potřeby) a nákladům na mzdy.
Pro rok 2017 ředitelka Mostu k životu o.p.s. požádala o další navýšení dotace, a to zejména v souvislosti
s nárůstem minimální mzdy a potřebou personálního posílení stávajícího počtu pracovníků o celý úvazek
sociálního pracovníka, který bude kromě přímé sociální práce s klientkami pomáhat dopracovat interní
předpisy a metodiky. Další předpokládané zvýšené náklady společnosti jsou spojeny s potřebou pořídit nový
server a vyměnit nefunkční elektrické spotřebiče (pračky a lednice), které jsou nezbytné pro zajištění
efektivní sociální práce s klientkami.
Sociální komise RM doporučila schválit částku krytou schváleným provizoriem rozpočtu města pro rok 2017
s tím, že je v průběhu roku možné přihlédnout k avizovaným dalším nákladům, a to s ohledem na možné
posílení rozpočtu společnosti z dalších zdrojů.

