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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,
04.12.2017
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
11.12.2017
zdravotnictví
Sociální služby – investiční dotace z rozpočtu na rok 2017
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí investiční dotace ve výši 150.000,- Kč
pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel
určený žadatelem v individuálně podané žádosti, tj. na vybudování dětského
hřiště v zahradě azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
01.02
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční 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 investiční dotace ve výši 150.000,- Kč pro Most k životu o.p.s.,
Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel určený žadatelem v
individuálně podané žádosti, tj. na vybudování dětského hřiště v zahradě
azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
01.02
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 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.
27.11.2017

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:
Návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace Mostu k životu o.p.s.
Výdaje budou kryty po schválení rozpočtové změny na rok 2017 - ORJ 14
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 04.12.2017

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Ředitelka společnosti Most k životu o.p.s. požádala o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok
2017 na vybudování dětského hřiště v zahradě azylového domu pro ženy a matky s dětmi.
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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 “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.
Provozní dotace pro rok 2017 byla poskytnuta ve výši 1.406.384,- Kč, a to zejména v souvislosti s nárůstem
minimální mzdy a potřebou personálního posílení stávajícího počtu pracovníků o celý úvazek sociálního
pracovníka a také v souvislosti s potřebou pořízení nového technického zázemí pro zajištění efektivní
sociální práce s klientkami. Nelze ji však použít na investice stavebního charakteru.
V rámci zkvalitňování služeb pro klientky zařízení se ředitelce Mostu k životu o.p.s. podařilo získat grant ve
výši 50.000,- Kč od společnosti ČSOB a.s., který je účelově určen na stavbu dětského hřiště. V souvislosti s
realizací projektu ředitelka oslovila firmu RSU servis s.r.o., a to za účelem sestavení nabídky na vznik
menšího dětského hřiště se základními herními prvky. Vzhledem k tomu, že nabídková cena převyšuje
částku získanou ze zmiňovaného grantu, ředitelka Mostu k životu o.p.s. žádá město o dofinancování
projektu ve výši 150.000,- Kč. Podpora vzniku hřiště má význam i z pohledu plánovaných organizačních
změn (v případě Mostu k životu o.p.s. byla zahájena jednání o možné změně právní formy společnosti na
příspěvkovou organizaci města v roce 2019).

