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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,
25.02.2019
Mgr. Dušan Rejl
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
04.03.2019
zdravotnictví
Most k životu Trutnov - příspěvková organizace města
ZM_2018-106/3
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města zřídit příspěvkovou organizaci Most k životu Trutnov ke dni
01.04.2019,
01.02
zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Mostu k životu Trutnov
v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Trutnova
zřizuje
01.01
příspěvkovou organizaci Most k životu Trutnov ke dni 01.04.2019,
schvaluje
02.01
zřizovací listinu Mostu k životu Trutnov v předloženém znění,
ukládá
03.01
Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov
předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace k podpisu starostovi a
místostarostovi,
03.02
zajistit zápis nově zřízené příspěvkové organizace do obchodního rejstříku,
03.03
zahájit veškeré nezbytné kroky k zahájení činnosti příspěvkové organizace
ke dni 01.01.2020.
18.02.2019

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha
Návrh Zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
Výdaje jsou kryty rozpočtem - ORJ 14
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 26.02.2019

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Jedním z výstupů (opatření) procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města Trutnova,
resp. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 – 2020, je „transformace“ Mostu
k životu o.p.s. na formu příspěvkové organizace města. Samotný Záměr „transformace“ schválilo
Zastupitelstvo města Trutnova usnesením ZM_2018-106/3 ze dne 25.06.2018.
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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,
v platném znění) celou škálu finančních nástrojů, jak organizaci zabezpečit.
Pod pojmem „transformace“ není myšlena změna právní formy Mostu k životu o.p.s. v pravém slova smyslu,
nýbrž soubor postupně realizovaných kroků, které směřují k zániku stávající 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“ v podstatě znamená „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 vzniklé 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.
Vznik PO – zřizovací listina
Vznik příspěvkové organizace (její zřízení) upravují příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., v platném
znění. Základním předpokladem vzniku příspěvkové organizace je vydání zřizovací listiny (její obsahové
náležitosti jsou vymezeny v § 27 odst. 2 tohoto zákona). Návrh Zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov je
k dispozici v příloze tohoto materiálu.
Sídlo organizace
Sídlo nově vzniklé organizace zůstává na stejné adrese jako v případě stávající obecně prospěšné
společnosti, tj. v ul. Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, kde budou klientům i nadále poskytovány veškeré sociální
služby dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Případné
další rozšiřování poskytovaných služeb bude předloženo k projednání v orgánech města.
Statutární orgán a přechod pracovněprávních vztahů
Statutárním orgánem Mostu k životu Trutnov je navrhováno jmenovat Mgr. Lucii Chaloupkovou, DiS.,
stávající ředitelku Mostu k životu o.p.s., a to bez provedeného výběrového řízení, které bývá standardním
předpokladem pro jmenování do této funkce. Důvodem je účast L. Chaloupkové ve vyhlášeném výběrovém
řízení na ředitele/ku Mostu k životu o.p.s., které se uskutečnilo na konci října 2016, resp. její následné
jmenování statutárním orgánem společnosti k 01.12.2016.
Přechod pracovněprávních vztahů zaměstnanců obecně prospěšné společnosti na příspěvkovou organizaci
města se uskuteční k 01.01.2020 dle schváleného Záměru „transformace“.
Majetek a rozpočet organizace
V příloze návrhu zřizovací listiny je vymezen majetek ve vlastnictví zřizovatele (města Trutnova), který
zřizovatel svěřuje Mostu k životu Trutnov k hospodaření, a to s účinností k 01.01.2020. Konkrétně se jedná o
pozemky a stavby, které Most k životu o.p.s. aktuálně užívá na základě uzavřených nájemních smluv. Další
majetek k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvková organizace získá na základě dohody o
výpůjčce, kterou uzavře po svém vzniku s Mostem k životu o.p.s.
Již v rámci Provizoria na rok 2019 byly vyčleněny finanční prostředky na provoz nově vzniklé příspěvkové
organizace (ORJ 14 - 316.600 Kč), přičemž spolufinancování Mostu k životu o.p.s. v roce 2019 je plánováno
zajistit obdobně jako v předchozích letech, tj. formou dotace (1.860.000 Kč bylo schváleno rovněž již v rámci
Provizoria na rok 2019).
Pozn.:
Záměr „transformace“ zpracoval a konzultantem při realizaci jednotlivých kroků je 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).

