A

ZM_03_S4
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
Mgr. Lucie Chaloupková, DiS.
sociálních věcí,
18.06.2018
Mgr. Dušan Rejl
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
25.06.2018
zdravotnictví
Záměr „transformace“ Mostu k životu o.p.s.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Záměr "transformace" obecně prospěšné
společnosti Most k životu o.p.s. na formu příspěvkové organizace města
Trutnova.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Záměr "transformace" obecně prospěšné společnosti Most k životu o.p.s.
na formu příspěvkové organizace města Trutnova.
11.06.2018

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Záměr "transformace" Mostu k životu o.p.s.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 19.06.2018

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Jedním z výstupů (opatření) procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města Trutnova je
„transformace“ obecně prospěšné společnosti Most k životu o.p.s. na formu příspěvkové organizace města.
Zdůvodnění záměru
Hlavním důvodem plánované „transformace“ je aktuální vytíženost poskytované sociální služby, tj. azylového
domu, který je provozován v objektu města v ul. Šikmá 300, Trutnov 3, resp. snaha zajistit jeho stabilitu a
udržitelnost, případně rozšířit aktuální nabídku poskytovaných služeb v souladu se zpracovaným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území města Trutnova 2018 - 2020.
Nezbytným předpokladem pro splnění výše uvedených podmínek je jistota v rámci financování společnosti,
které je vícezdrojové. Protože město Trutnov coby zakladatel nemá podle stávající právní úpravy žádný
specifický právní titul ke kofinancování obecně prospěšné společnosti, což řeší jako v případě ostatních
neziskových organizací především přidělováním dotací, je třeba ze strany zakladatele hledat perspektivnější
řešení při zajištění financování, kterým je právě „transformace“ na příspěvkovou organizaci města, protože
tato právní forma nabízí (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů) celou škálu finančních nástrojů, jak organizaci zabezpečit.
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Vysvětlení pojmu „transformace“
Pod pojmem „transformace“ není myšlena změna právní formy této obecně prospěšné společnosti, tj.
transformace v pravém slova smyslu, nýbrž soubor postupně realizovaných kroků, které budou směřovat
k zániku obecně prospěšné společnosti na straně jedné a zřízení příspěvkové organizace obce jako nové
právnické osoby na straně druhé s tím, že nově vzniklá příspěvková organizace bude zajišťovat úkoly do té
doby realizované obecně prospěšnou společností.
Proces „transformace“ bude v podstatě znamenat „převod činností“ z obecně prospěšné společnosti na
příspěvkovou organizaci, a to včetně převodu uzavřených smluvních vztahů, jmění, resp. některých
majetkových práv, pohledávek, dluhů apod. V rámci tohoto procesu dojde současně k převodu
pracovněprávních vztahů zaměstnanců společnosti, kteří se nově stanou zaměstnanci příspěvkové
organizace. V návaznosti na výše uvedené úkony bude nutné zajistit zařazení nové příspěvkové organizace
do krajské sítě sociálních služeb a dále vyřešit finální podobu „zůstatkové“ obecně prospěšné společnosti po
nezbytnou dobu, resp. připravit její zrušení s likvidací.
Časový harmonogram činností
Do 30.06.2018
 Projednání a schválení Záměru „transformace“ v orgánech města a obecně prospěšné společnosti.
Do 31.12.2018
 Zpracování a schválení rozpočtových prostředků pro budoucí příspěvkovou organizaci na rok 2019.
Do 31.03.2019
 Prezentace schváleného Záměru „transformace“ před nově zvoleným Zastupitelstvem města Trutnova.
 Zřízení příspěvkové organizace a její zápis do veřejného rejstříku, zajištění dalších zákonných
povinností.
 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi obecně prospěšnou společností a příspěvkovou organizací.
 Rozhodnutí o „převodu činností“ z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci s
účinností k 01.01.2020, resp. o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace.
 Uzavření smluv mezi městem Trutnovem, resp. Mebys Trutnov s.r.o., obecně prospěšnou společností a
novou příspěvkovou organizací, které bude nutno doložit jako součást žádosti o registraci sociálních
služeb (zejména smlouvy týkající se užívání majetku).
Do 30.06.2019
 Podání žádosti příspěvkové organizace o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením dne započetí poskytování sociálních služeb od
01.01.2020.
Do 30.09.2019
 Vypořádání závazků z uzavřené smlouvy o veřejné zakázce v rámci Individuálního projektu Operačního
programu Zaměstnanost.
 Získání registrace příspěvkové organizace k poskytování příslušných sociálních služeb.
 Podání žádosti o zrušení registrace obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 180/2006 Sb.
 Žádost příspěvkové organizace o zařazení do krajské sítě sociálních služeb a vydání Pověření k
zajištění dostupnosti poskytováním sociálních služeb od 01.01.2020 (současně žádost o vyřazení o.p.s.
ze sítě a ukončení účinnosti Pověření k datu 31.12.2019.
Od 01.09.2019 do 31.12.2019
 Účast příspěvkové organizace v dotačních, grantových a jiných řízeních týkajících se financování
sociálních služeb pro rok 2020.
 Schválení rozpočtu příspěvkové organizace zřizovatelem na rok 2020 v rámci schvalování rozpočtu
města Trutnova, schválení výše příspěvků zřizovatele a jejich vymezení v rámci vyrovnávací platby.
 Převod smluv, majetku apod. z obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci s účinností k
01.01.2020.
K 31.12.2019 (01.01.2020)
 Přechod pracovněprávních vztahů zaměstnanců obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou
organizaci.
 Nabytí účinnosti smluv a dalších právních jednání, umožňujících příspěvkové organizaci její plně
fungování od 01.01.2020.
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Od 01.01.2020
 Omezení činnosti / likvidace obecně prospěšné společnosti.
 Zajištění povinností archivace a součinnosti při kontrolách ve vztahu ke smlouvě o veřejné zakázce
(formou dohody o převodu závazku mezi s.r.o. a příspěvkovou organizací).
 Zajištění řádné činnosti příspěvkové organizace.
Pozn.:
Podrobné informace k procesu „transformace“ jsou k dispozici v příloze, kterou zpracoval JUDr. Karel Zuska
ze společnosti Z klub s.r.o., Lužná 794/17, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 24146463, který je všeobecně
uznávaným odborníkem v této oblasti a zároveň působí v roli konzultanta Královéhradeckého kraje
v otázkách veřejné podpory sociálních služeb (vyjadřuje se k financování krajské sítě sociálních služeb a
související problematice).

