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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
sociálních věcí,
12.09.2016
školství
Předkládá
19.09.2016
a zdravotnictví
Dokončení systémových změn ve stacionáři
05.09.2016

Renata Bezděková
Mgr. Dušan Rejl
Mgr. Tomáš Hendrych

ZM_2016-88/2
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, IČ 70153884, kterým se ke
dni 01.01.2017 mění její název na Stacionář mezi mosty Trutnov a dle
předloženého návrhu se rozšiřuje její hlavní účel a předmět činnosti,
01.02
zastupitelstvu města uložit Městskému úřadu Trutnov vydání úplného znění
zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář mezi mosty Trutnov, IČ
70153884, a to s účinností od 01.01.2017.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Stacionář pro zdravotně
oslabené a tělesně postižené, IČ 70153884, kterým se ke dni 01.01.2017 mění
její název na Stacionář mezi mosty Trutnov a dle předloženého návrhu se
rozšiřuje její hlavní účel a předmět činnosti,
ukládá
02.01
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Stacionář mezi mosty Trutnov, IČ 70153884, a to s účinností od
01.01.2017.

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Přílohy:
Návrh dodatku č. 6 ZL Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 13.09.2016

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.
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Zastupitelstvu města jsou předkládány návrhy úprav zřizovací listiny Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně
postižené, které se týkají změny názvu organizace a rozšíření jejího hlavního účelu a předmětu činnosti.
Zmiňované návrhy úprav vyplývají z usnesení ZM_2016-88/2 ze dne 25.04.2016.
Změna názvu Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Vzhledem k tomu, že název uvedené příspěvkové organizace již neodpovídá aktuálnímu stavu (k 31.08.2016 byla
zrušena činnost tzv. „dětského stacionáře“ pro předškolní děti zejména se zdravotním oslabením) a schváleným
změnám od 01.01.2017 (rozšíří se cílová skupina osob a jim poskytované sociální služby), je navrhováno
přejmenovat tuto organizaci na „Stacionář mezi mosty Trutnov“, a to ze dvou důvodů:
1) s ohledem na polohu sídla organizace, tj. mezi mosty u hotelu Patria a u městského koupaliště,
2) pro symbolický význam slovního spojení mezi mosty, které v tomto případě představují spojovací
články sociálního začleňování klientů (stacionář stojí mezi těmito mosty a jím poskytované služby jsou
prostředkem k sociálnímu začlenění).
Rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti
Stávající cílová skupina s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně (max. denní kapacita 35
klientů) se rozšíří o osoby s těžkým mentálním postižením (max. denní kapacita 10 klientů) a nově budou
poskytovány sociální služby také osobám starším 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním,
stařeckou demencí a se sníženými schopnostmi z důvodu věku (max. denní kapacita 20 klientů).
Hlavním cílem poskytovaných služeb bude udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních,
tělesných a sociálních schopností klientů a předcházení sociálnímu vyloučení spoluprací s jejich rodinou a
ostatními subjekty.
Sociální služby dle článku IV zřizovací listiny stacionáře (viz příloha) budou přednostně poskytovány osobám
z Trutnova a blízkého okolí.
Cílová skupina i poskytované sociální služby byly konzultovány s kompetentním pracovníkem odboru sociálních
věcí KÚ Královéhradeckého kraje.
Úplné znění zřizovací listiny
Vzhledem ke změně názvu stacionáře a zároveň k velkému počtu dodatků jeho zřizovací listiny, kterými se
několikrát měnil zejména článek IV Vymezení hlavního účelu činnosti a předmětu činnosti organizace, je
navrhováno vydat její úplné znění (zpracuje odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ).

