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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,
12.09.2016
školství
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
19.09.2016
a zdravotnictví
Sociální služby – navýšení dotace pro Most k životu o.p.s.
05.09.2016

ZM_2016-50/1
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit navýšení dotace o částku 200.000,00 Kč pro Most
k životu o.p.s., IČ 25915720, Šikmá 300, Trutnov, 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, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města,
01.02
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Most
k životu o.p.s., IČ 25915720, Šikmá 300, Trutnov, v předloženém znění, za
podmínky schválení rozpočtové změny v zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
navýšení dotace o částku 200.000,00 Kč pro Most k životu o.p.s., IČ 25915720,
Šikmá 300, Trutnov, 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, za podmínky schválení rozpočtové změny
v zastupitelstvu města,
01.02
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě pro Most k životu o.p.s., IČ 25915720,
Šikmá 300, Trutnov, v předloženém znění, za podmínky schválení rozpočtové
změny v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Přílohy:
Veřejnoprávní smlouva - návrh dodatku č. 1
Výdaje nejsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 14. Dotace v požadované výši převyšuje schválený rozpočet
a schválení dotace je podmíněno schválením rozpočtové změny.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 13.09.2016

Mgr. Michal Smek
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.
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Mostu k životu o.p.s. byla z rozpočtu města Trutnova poskytnuta dotace na rok 2016 ve výši 806.384,00 Kč
(viz usnesení ZM_2016-50/1 ze dne 07.03.2016). Dotace ve stejné výši je této společnosti založené městem
poskytována již od roku 2006, přičemž ve formě nájemného Most k životu o.p.s. „vrací“ do rozpočtu města
každoročně 463.224,00 Kč. To znamená, že na vlastní činnost této společnosti (zejména provozování
azylového domu pro matky s dětmi, tj. poskytování sociálních služeb v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění) město vynakládá každoročně v podstatě 343.160,00 Kč.
Kapacita azylového domu je 32 lůžek, provoz tohoto zařízení je nepřetržitý (24 hodin denně po celý rok).
Sociální služby jsou přednostně poskytovány klientkám z regionu, a to kvalifikovaným personálem. Přímou
práci s klientkami zajišťuje 6 pracovnic + 4 pracovnice na základě dohody o provedení práce.
S ohledem na výši dotace z rozpočtu města Trutnova a prostředky získané z dalších zdrojů (zejména z
individuálního projektu Královéhradeckého kraje na roky 2016 – 2019 a z vlastních příjmů) není Most k životu
o.p.s. schopen pokrýt stále rostoucí náklady na provoz. Prosté srovnání provozních ukazatelů v letech 2013 až
2015 jednoznačně vypovídá o nárůstu nákladů na elektřinu, teplo i vodu, a to o více jak 100.000,00 Kč.
Meziročně stoupají rovněž mzdové náklady a stále dražší jsou také úklidové, hygienické a zdravotnické
potřeby. Situace je mnohdy komplikována složitým vymáháním plateb od klientek.
Aby Most k životu o.p.s. mohl poskytovat sociální služby v odpovídající kvalitě, žádá tato společnost o
navýšení již získané dotace na rok 2016 o dalších 200.000,00 Kč, a to v souladu s účelem stanoveným § 105
zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, tj. k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb.

