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ZM 2015-241/5
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč pro Oblastní
charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, na účel v kategorii
OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění
osobní asistence pro děti a dospělé občany města Trutnova,
01.02
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2016 mezi městem Trutnovem a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332,
541 03 Trutnov, IČ 43465439, dle předloženého návrhu,
01.03
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Oblastní
charitu Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, na účel v kategorii
OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění
souběhu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby pro občany města Trutnova,
01.04
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2016 mezi městem Trutnovem a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332,
541 03 Trutnov, IČ 43465439, dle předloženého návrhu,
01.05
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 806.384,- Kč pro Most
k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel v kategorii
OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění
provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi,
01.06
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2016 mezi městem Trutnovem a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03
Trutnov 3, IČ 25915720, dle předloženého návrhu,
01.07
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč pro
Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1,
IČ 65399447, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti
sociálních služeb - zajištění provozu a poskytování služeb oblastní odbočkou se
sídlem Trutnov, Horská 5/1,
01.08
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2016 mezi městem Trutnovem a Sjednocenou organizací nevidomých a
slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447, dle předloženého návrhu,
01.09
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Klub
vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická 146, Trutnov, IČ 26560895, na účel
v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb -

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Viz níže.

zajištění provozu klubu,
01.10
zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na rok 2016 mezi městem Trutnovem a Klubem vozíčkářů Trutnov - Bukovinka,
z.s., Úpická 146, Trutnov, IČ 26560895, dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč pro Oblastní charitu Trutnov,
Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, na účel v kategorii OSTATNÍ,
odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění osobní
asistence pro děti a dospělé občany města Trutnova,
01.02
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi
městem Trutnovem a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov, IČ 43465439, dle předloženého návrhu,
01.03
poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Oblastní charitu Trutnov,
Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, na účel v kategorii OSTATNÍ,
odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění souběhu
domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby pro občany města Trutnova,
01.04
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi
městem Trutnovem a Oblastní charitou Trutnov, Dřevařská 332, 541 03
Trutnov, IČ 43465439, dle předloženého návrhu,
01.05
poskytnutí dotace ve výši 806.384,- Kč pro Most k životu o.p.s., Šikmá 300,
541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, na účel v kategorii OSTATNÍ, odst. 3.2.
Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění provozu azylového
domu pro ženy a matky s dětmi,
01.06
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi
městem Trutnovem a Mostem k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ
25915720, dle předloženého návrhu,
01.07
poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447, na účel v kategorii
OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění
provozu a poskytování služeb oblastní odbočkou se sídlem Trutnov, Horská
5/1,
01.08
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi
městem Trutnovem a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447, dle předloženého návrhu,
01.09
poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč pro Klub vozíčkářů Trutnov Bukovinka, z.s., Úpická 146, Trutnov, IČ 26560895, na účel v kategorii
OSTATNÍ, odst. 3.2. Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb - zajištění
provozu klubu,
01.10
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi
městem Trutnovem a Klubem vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická
146, Trutnov, IČ 26560895, dle předloženého návrhu.

Přílohy:
Č.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Oblastní charitě Trutnov - osobní asistence
Č.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Oblastní charitě Trutnov - ošetřovatelské, pečovatelské služby
Č.3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mostu k životu o.p.s.
Č.4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR
Č.5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Klubu vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s.
Výdaje jsou kryty schváleným provizoriem rozpočtu města na rok 2016 - ORJ 14
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 23. 2. 2016

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl, v. r.

Zastupitelstvu města jsou předkládány návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace:
 Oblastní charitě Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 43465439, na zajištění osobní asistence pro
zdravotně postižené občany města Trutnova ve výši 200.000,- Kč,
 Oblastní charitě Trutnov dále na souběh ošetřovatelské a pečovatelské služby ve výši 100.000,- Kč,
 Mostu k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3, IČ 25915720, ve výši 806.384,- Kč,
 Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1, IČ 65399447, ve výši
50.000,- Kč,
 Klubu vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická 146, Trutnov, IČ 26560895, ve výši 100.000,- Kč.
Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami č. 2/2015 (mimo čl. 7) pro poskytování a čerpání veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Trutnova, protože budou použity také na mzdy zaměstnanců příjemců dotace.
Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, 541 03 Trutnov
a) Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním služeb osobní asistence pro zdravotně
postižené občany města Trutnova. Finanční prostředky budou použity na mzdy zaměstnanců (terénních
pracovníků), kteří poskytují službu v domácnostech uživatelů sociálních služeb (zvládání péče o vlastní osobu,
osobní hygieny, zajištění stravy, chodu domácnosti, obstarávání osobních záležitostí, poradenství apod.) a žákům
ve školách (zajištění doprovodu při dopravě do školy a poskytování osobní asistence v průběhu vzdělávání).
V našem regionu je oblastní charita jediným registrovaným poskytovatelem tohoto druhu sociální služby.
Zajištění služeb osobní asistence pro zdravotně postižené občany bylo podpořeno z rozpočtu města Trutnova
částkou 200.000 Kč i v letech 2013, 2014 a 2015.
Finanční prostředky jsou vyčleněny v položce ORJ 14 - osobní asistence pro ZP občany.
b) Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním souběhu domácí ošetřovatelské a
pečovatelské služby pro občany města Trutnova. Finanční prostředky budou použity na mzdy zaměstnanců
(terénních pracovníků) a na nákup pohonných hmot. Služby jsou realizovány metodou přímé práce s uživateli
v jejich domácnostech (popř. ve spolupráci s jejich rodinami či příbuznými), kterým je poskytována na základě
individuálního plánu komplexní péče včetně využití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Zajištění souběhu domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby bylo podpořeno z rozpočtu města Trutnova
částkou 100.000 Kč i v letech 2013, 2014 a 2015.
Finanční prostředky jsou vyčleněny v položce ORJ 14 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov 3
Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním provozu azylového domu pro ženy a matky
s dětmi. Finanční prostředky budou použity na mzdy (odvody z mezd), úhradu nájemného, elektrické energie,
tepla a vody, telekomunikačních poplatků, na nákup úklidových, hygienických a zdravotnických potřeb.
Registrovaná sociální služba je poskytována přednostně pro klientky z regionu, a to nepřetržitě 24 hodin denně
po celý rok. Kapacita zařízení je 32 lůžek. V roce 2015 byly služby azylového domu poskytnuty 34 ženám a 56
dětem.
Zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi bylo podpořeno z rozpočtu města Trutnova částkou
806.384 Kč i v letech 2013, 2014 a 2015.
Finanční prostředky jsou vyčleněny v položce ORJ 14 - dům pro matky s dětmi.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1 (SONS)
Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených s provozem odbočky SONS se sídlem Trutnov, Horská 5/1
(tj. nájemné, mzdové náklady) a na zajištění sociálních služeb pro klienty s poškozením zraku. Odbočka SONS
poskytuje registrované sociální služby pro tuto specifickou cílovou skupinu klientů (včetně průvodcovských
služeb) a dále provozuje půjčovnu pomůcek. Uvedené služby jsou využívány především občany města Trutnova
(cca 20 osob).
Zajištění provozu trutnovské odbočky SONS a souvisejících sociálních služeb bylo podpořeno z rozpočtu města
Trutnova částkou 50.000 Kč i v letech 2013, 2014 a 2015.
Finanční prostředky jsou vyčleněny v položce ORJ 14 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.
Klub vozíčkářů Trutnov - Bukovinka, z.s., Úpická 146, Trutnov
Dotace slouží k částečné úhradě nákladů spojených se zajištěním provozu klubu (nájem, mzdové náklady
vyplývající z uzavřených dohod o provedení práce), dále je využita na arteterapeutické činnosti a zájmové
aktivity jeho členů (aktivizační, výchovná, vzdělávací činnost). Činnost klubu je zaměřena nejen na aktivní
zapojení vozíčkářů, ale i ostatních občanů s handicapem do veřejného života. Za tím účelem jsou pořádány různé
akce, a to nejen pro členy klubu (návštěvy významných osobností, přednášky, kulturní pořady), a je navazována
spolupráce s regionálními poskytovateli sociálních služeb i podobně zaměřenými sdruženími.
Zajištění provozu a činnosti klubu vozíčkářů bylo podpořeno z rozpočtu města Trutnova částkou 100.000 Kč i
v letech 2013, 2014 a 2015.
Finanční prostředky jsou vyčleněny v položce ORJ 14 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.

