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Anotace
Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova překládá zápis
ze svého zasedání jakožto poradní a iniciační orgán Zastupitelstva města Tišnova.

M Ě ST O T I Š N O V
Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb
Zastupitelstva města Tišnova

Z á p i s č. 1/2016
ze zasedání výboru dne 30. 3. 2016
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

30. 3. 2016, 17:00 zahájení – 19:30 závěr
Krizová zasedací místnost budovy MěÚ Tišnov č.p. 111
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Ing. Jiřina Frýbová
p. Lenka Knechtová, Ing. Mgr. Jana Wildová, PhDr. Jana Hutařová,
p. Eduard Seidl, Ing. Mgr. Marie Sendlerová (příchod 17:15), Ing. Jiřina
Frýbová, Mgr. Tomáš Laušman (příchod 17.30), B.Th., p. Petra Čermáková, p.
Božena Suzová, Ing. Petra Kratochvílová (celkem 10)
Ing. Marcela Dvořáková, paní Monika Chlupová Fruhwirtová, PhDr. Michaela
Hofštetrová Knotková, p. Ludmila Cvrkalová, Jarmila Ondrová (celkem 5)

Hosté:
Ing. Jana Marečková

Oblastní charita Tišnov

Úvodní slovo předsedkyně (p. Knechtová) – Předsedkyně výboru konstatovala, že jednání
výboru bylo řádně svoláno. Zapisovatelem jmenován Mgr. Kudláček a ověřovatelem zápisu
paní Ing. Jiřina Frýbová.
Omluveni: Ing. Marcela Dvořáková, paní Monika Chlupová Fruhwirtová, PhDr. Michaela
Hofštetrová Knotková, p. Ludmila Cvrkalová, Jarmila Ondrová.
Přistoupeno k hlasování o navrženém programu, zapisovateli a ověřovateli:
Pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

1) Průběžné výsledky I. kola dotačního programu města Tišnova v oblasti poskytování
sociálních služeb – Mgr. Kudláček informoval členy výboru o výsledcích projednávání
žádostí dotačního programu Podpora základních činností v oblasti poskytování
sociálních služeb občanům města Tišnova a občanům obcí správního obvodu ORP
Tišnov pro rok 2016. Členové výboru byli seznámeni se skutečností, že v rámci I. kola
dotačního programu podalo dle plánu na rok 2016 žádosti 10 sociálních služeb, jedná
se o ty služby, které jsou poskytovány mimo příspěvkovou organizaci Centra
sociálních služeb Tišnov, p.o. neziskovými organizacemi, v roce 2014 měli klienty z řad
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občanů města Tišnova. Všichni žadatelé prokázali zařazení do sítě JMK pro rok 2016
pověřením. Proti plánu nepodali žádosti dvě sociální služby, a to raná péče Tamtam
Olomouc a sociální rehabilitace Tyfloservis. Dle dostupných informací z jednání na
JMK se jedná o organizace s nadregionální působností, které koncem roku 2015
zažádali o vstup celonárodní sítě MPSV ČR, s touto sítí prozatím není dotační program
města Tišnova kompatibilní, neboť počítá s podporou sociálních služeb v síti JMK pro
rok 2016. Ostatní poskytovatelé, kteří nebyli zahrnuti do I. kola dotačního programu
měli v roce 2014, které je rozhodným obdobím, klienty mimo město Tišnov a žádají o
finanční prostředky v rámci II. kola dotačního programu. Návrh rozdělení dotací
v rámci I. kola dotačního programu ve výši – 50 tis. Kč (schváleno RM Tišnova dne
16.3. 2016) a dotace + 50 tis. (doporučeno RM Tišnova ke schválení dne 16.3. 2016)
tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Dotace + 50 tis. budou projednány ZM Tišnova dne
25.4. 2016.
2) Výsledky projednávání návrhu na spolufinancování sociálních služeb obcemi pro
rok 2016 tzv. varianta č. 2 a průběžný návrh rozdělení dotací pro II. kolo dotačního
programu – Mgr. Kudláček informoval členy výboru o průběžných výsledcích
schvalování finanční spoluúčasti obcí správního obvodu ORP Tišnov k datu 22.3. 2016.
K danému datu schváleny smlouvy s 34 obcemi na částku celkem 826 583,47,-- Kč.
K této částce je zapotřebí připočítat 554 062,--Kč, které byly zastupitelstvem města
Tišnova v prosinci 2015 schváleny v rámci 2. varianty spolufinancování. Celkem je
tedy nyní na základě usnesení ZM Tišnova a smluv s obcemi zajištěno 1380 645,47,-Kč. Vypočtená částka spolufinancování pro II. kolo činí 2082980,--Kč. Schvalování
smluv neustále probíhá, takže konečné výsledky budou známi až k 30.3. 2016 či spíše
k 15. 4. 2016, neboť zastupitelstva dalších 11 obcí dle informací Mgr. Kudláčka
nadále jednají. V rámci těchto zbývajících obcí jsou avizovány kladné výsledky
projednávání, takže kvalifikovaný odhad získaných prostředků pro II. kolo celkem činí
cca. 1 600 000,--Kč z obcí ORP Tišnov pro II. kolo dotačního programu. Konečný počet
smluv k 15.4. 2016 a smluvní částky určí výši finančních prostředků, které budou
alokovány na příslušných paragrafech a položkách pro II. kolo dotačního programu
cestou rozpočtového opatření na ZM Tišnova dne 25.4. 2016.
3) Pravidla JMK pro utváření sítě pro rok 2017 – Mgr. Kudláček otevřel diskusi se členy
výboru ve věcí síťování sociálních služeb pro rok 2017. Byl nastíněn harmonogram
JMK ve věci schvalování finanční spoluúčasti obcemi, a to do poloviny května 2016 za
situace, kdy v současnosti jsou sice k dispozici pravidla síťování, avšak nejsou
k dispozici Pravidla financování sociálních služeb v JMK pro rok 2017, tato pravidla
nejsou k dispozici v současnosti ani v návrhu, je tedy otázkou, kdy se je podaří
schválit v orgánech JMK. Bez těchto pravidel není možné vypočítat výši spoluúčastí a
projednávat tak jakékoliv rozšiřující projektové záměry. Bez schválení těchto pravidel
v orgánech kraje není představitelné, že by do orgánů obcí mohl být předložen
jakýkoliv návrh na spolufinancování pro rok 2017. Opět zde narážíme na časový
problém, neboť JMK musí do konce června 2016 předložit návrh sítě JMK na MPSV.
ORP Tišnov v současnosti eviduje pouze dva návrhy na projednání projektového
záměru, a to v obou případech od poskytovatele Senior Sen s.r.o. z Deblína, a to na
vstup do sítě pro chráněné bydlení a pečovatelskou službu.
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Ing. Sendlerová – u některých sociálních služeb neodpovídají údaje o personálních
kapacitách dle registrace a v síti, protože do sítě na rok 2016 služby hlásily
personální situaci ke konci roku 2014 na základě dopisu vedoucího OSV JMK, jen u
některých se to podařilo napravit
PhDr. Hutařová – upozorňuji na to, že na rok 2017 podáváme žádosti dle
personálních kapacit 2014, a dle personálního snížení na rok 2016, údaje v síti a
rozpočet tedy nesmí zohledňovat zdravotnické úvazky, zdravotnický materiál a
úvazky mimo síť, což u nás dělá jednu sociální pracovnici, nevím, proč to tak je, na
JMK toto zkrácení v našem případě nikdo nevysvětlil, toto všechno nesmí být hrazeno
z dotace, ale je to nezbytné k provozu, rozpočty pro dotace tak neodpovídají
skutečnosti
Ing. Sendlerová – dotační smlouva s JMK počítá s průběžným hlášením veřejné
podpory ke 30.4. a k 31. 8., a to do 8 dnů a vyplnit do KISSOSu (Krajský informační
systém sociálních služeb, pozn. zapisovatele). Mělo by to být přes aplikaci, kdy bude
zpřístupněna potřebná část pro záznam není jasné, data budou v daném termínu
nutně neúplná bez mezd za měsíc duben, což je nejvýznamnější položka.
Úkol: Do 15. 4. 2016 zašlou poskytovatelé sociálních služeb Mgr. Kudláčkovi návrh
rozpočtu nákladů služby na rok 2017 s tím, že nebude započten zdravotnický
personál, odpisy,úvazky mimo síť. Opravený rozpočet zašle koordinátor do pátku
1. 4. 2016.
Úkol: Mgr. Kudláček připraví návrh sítě ORP Tišnov pro rok 2017, který bude
obsahovat okruh sociálních služeb a návrh priority A,B, C dle metodiky síťování JMK
pro rok 2017. Následně bude zajištěno projednání ve výboru KPSS ZM Tišnova a
organizačním výboru DSO Tišnovsko.
Úkol: Mgr. Kudláček provede výpočet spoluúčasti obcí, a to do 14 dnů od zveřejnění
pravidel financování sociálních služeb v JMK na rok 2017. Následně bude zajištěno
projednání ve výboru KPSS ZM Tišnova a organizačním výboru DSO Tišnovsko.
4) Výše úhrad uživatelů služeb ve vztahu k čerpání dotací a plánovanému navýšení
příspěvku na péči v pol. roku 2016 – Mgr. Kudláček vznesl dotaz na místní
poskytovatele sociálních služeb, jakým způsobem reagují na plánované navýšení
příspěvku na péči v pol. roku 2016 a předpoklad metodiky financování, který počítá
s co nejvyššími úhradami za hodinovou péči ze strany klientů sociálních služeb. Např.
u pečovatelské služby může činit výše úhrady klientů za 1 hodinu péče 130,--Kč dle
vyhlášky 505/2006 Sb., ceny místních pečovatelských služeb za hodinu se pohybovaly
do 90 ,--Kč. Na vývoj spolufinancování v JMK a vývoj příspěvku na péči (valorizace o
10% v pol. roku 2016) je zapotřebí reagovat zvýšením úhrad ze strany klientů.
Ing. Marečková: Charita Tišnov navýšila úhrady za hodinu u pečovatelské služby od
1.3. 2016 na 100,--Kč za hodinu.
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Ing. Mgr. Wildová: CSS Tišnov, p.o. navýšilo cenu za hodinu u pečovatelské služby od
1.1. 2016 na 100,--Kč za hodinu.
PhDr. Hutařová: Navýšením příspěvku na péči se u naší pobytové služby navýší příjem
automaticky, navýšení je odhadováno na cca. 246 tis. Kč dle předpokládaného
propočtu. Dlouhodoběji nás však trápí úhrady ze strany VZP, Žernůvka se soudí o 305
tis. Kč, ostatní pojišťovny do roku 2015 nepřistupovali k regulaci, ale pro rok 2016 již
na základě úhradové vyhlášky všechny zdravotní pojišťovny mohou přistoupit k
regulaci. Je zde paradox, že na jednu stranu jsme ze strany JMK tlačeni k tomu,
abychom brali klienty s co nejvyšším stupněm závislosti, tj. klienty, kteří nezbytně
potřebují zdravotní péči kvalifikovaných zdravotních sester, ale pojišťovna VZP nám
dlouhodobě platí méně, než zdravotnickým zařízením. Uvidíme na přístup ostatních
pojišťoven v roce 2016. Takže problémem je financování zdravotní péče
v pobytových zařízeních sociálních služeb. Úhradovou vyhláškou nám z 99 h navýšili
pro rok 2016 na 1,02 na bod, což nic neřeší. Referenční hodnotou není ovšem počet
bodů, ale průměrná hodnota na jednoho klienta za rok, což teprve bude stanoveno
na rok 2016 dle hodnot 2015. Od roku 2013 se soudíme s VZP kvůli regulaci. Lékař
příkazem dá úkony zdravotní sestře, nehradí to pacient a nehradí to zdravotní
pojišťovna v potřebné výši, momentálně to nezohledňují příjmy ze sociálních služeb.
Krajská zařízení na zdravotní péči získají od zřizovatele, proto necítí potřebu se soudit.
5) Různé
a) Návrh bytové koncepce města Tišnova 2017 – 2027 – Mgr. Kudláček členy výboru
informoval o vzniku návrhu materiálu bytové koncepce města Tišnova.
Ing. Frýbová připomněla složitou historii bytového domu Bezručova 35 a
investiční zanedbanost domu, který je historicky nejstarší. Vyjádřila názor, že dům
by měl být nejprve opraven na určitou mravnou úroveň, poté by se teprve měl zvážit
prodej.
p. Seidl zmínil lukrativní lokalitu, ve které je dům Bezručova 35 umístěn.
p. Knechtová zmínila sociální poslání bytového fondu a vydefinování jeho
funkce pro cílové skupiny občanů.
Úkol: Členové do 15. 4. 2016 zašlou připomínky k materiálu Mgr. Kudláčkovi.
b) Asistivní technika pro seniory, problematika pádu seniorů a její řešení
Ing. Frýbová informovala členy výboru o tom, že na CSS Tišnov, p.o. proběhla diskuse
s nájemníky, panem starostou a paní ředitelkou, mimo jiné na téma užitečnosti
asistivní techniky pro seniory, aktuálně se o danou problematiku zajímá, požádala
všechny o předání případných zkušeností, ráda by tuto služby zajistila pro obyvatele
domu s pečovatelskou službou. Jde o řešení upadnutí např. na záchodě a řešení
podobných krizových situací.
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Ing. Sendlerová uvedla, že před 6 – 7 lety pečovatelská služba charity v Brně
testovala asistivní techniku, ale příliš velký zájem mezi klienty o to nebyl.
Ing. Mgr. Wildová sdělila, že vnímá aktuální návrh sestra – pacient, tento je však
určen pro domov s pokoji a nikoliv pro nájemní byty, systémové řešení není možné
přes pečovatelskou službu, porušuje to standardy, v zásadě se jedná o tísňovou péči,
tedy zcela jinou sociální službu. Celá Králova je nyní propojena telefony. Problém
vidím v koncovém příjemci krizového hlášení, kterým nemůže být pečovatelka.
Nepřetržitý provoz mimo pečovatelskou službu by předpokládal 4 osoby navíc. Paní
ředitelka uvedla, že k problému se vyjádří komplexně v domluvené době 30 dnů.
PhDr. Hutařová poznamenala, že pokud jde o domovy, tak kvůli požárním deskám ve
stěnách a dveřích nemohou používat pro signalizaci bezdrátové technologie, ale musí
vést vše drátem.
p. Knechtová poznamenala, že by zvažovala potřeby města Tišnova jako celku a
neomezovala se pouze na dům s pečovatelskou službou.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Tajemník Výboru pro KPSS

………………………………..

Schválil/a: Ing. Jiřina Frýbová
Ověřovatel pro zasedání 30. 3. 2016

………………………………..

Kontrola: p. Lenka Knechtová
Předsedkyně Výboru pro KPSS

………………………………..
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Návrh veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociální služby v roce 2016 - I. kolo dotačního programu
Sociální služby s navrhovanou výší dotace do 50 tis. Kč pro I. kolo dotačního programu
Poskytovatel/sídlo
Diecézní charita Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Černá
Pole, 602 00 Brno (Oblastní
charita Tišnov, Ráboňova
117)
IQ Roma servis, o.s. , Cejl
49/Hybešova 41, 602 00 Brno

Návrh výše finanční spoluúčasti
města Tišnova pro rok 2016 - 1.
kolo dotačního programu

paragraf

položka

24 000 Kč

4349

5223

Osoby
žijící
v sociálně vyloučených ANO
komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo osoby, které jsou způsobem tohoto života ohroženy,
rodiny
Terénní
programy
30 580
Kčs dětmi, etnické menšiny
4349

5222

Registrovaná sociální služba
působící ve SO ORP Tišnov

Pověření k výkonu
SOHZ

Cílová skupina

Poradna Porta (odborné
sociální poradenství)

ANO

Oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší, osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo

Středisko rané péče SPRP
Brno, Nrudova 7, 602 00
Brno

Raná péče

ANO

Osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dětmi

10 332 Kč

4329

5222

Diecézní charita Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Černá
Pole, 602 00 Brno (Oblastní
charita Tišnov, Ráboňova
117)

Sociální rehabilitace Skryje

ANO

Osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s
tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

29 469 Kč

4349

5223

Terénní programy

ANO

Osoby závislé na navykových látkách a ohrožené závislostí

20 010 Kč

4349

5222

ANO

Osoby s chronickým onemocněním, senioři

6 977 Kč

4349

5223

4 358 Kč

4349

5222

26 645 Kč

4349

5223

Společnost Podané ruce,
o.p.s., Vídeňská 225/3, Brnostřed, Štýřice, 639 00 Brno 39

Odlehčovací služba
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno
(Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117)

Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA - JM o.s., Fügnerova 457/30,
Černá Pole, 613 00 Brno

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno
(Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 117)

Osobní asistence

Chráněné bydlení Skryje

ANOOsoby se zdravotním postižením - osoby s poruchou autistického spektra, věková kategorie služby 1 - 64 let

ANO

Osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

Sociální služby s navrhovanou výší dotace nad 50 tis. Kč pro I. kolo dotačního programu

Diecézní charita Brno, třída
Kpt. Jaroše 1928/9, Černá
Pole, 602 00 Brno (Oblastní
charita Tišnov, Ráboňova
117)

Domov sv. Alžběty,Nelepeč-Žernůvka 12,
Žernůvka, 666 01 Nelepeč-Žernůvka

Klub Čas (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež)

ANO

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími
jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem živo

294 665 Kč

4329

5223

Pečovatelská služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním ,osoby se zdravotním postižením, senioři

161 714 Kč

4349

5223

Domov pro seniory

ANO

Senioři, kteří dosáhli věku 65 let, v nepříznivé sociální situaci, se sníženou
soběstačností v základních životních dovednostech, s omezenou schopností
sebeobsluhy zejména z důvodu věku, kteří potřebují trvalou pomoc jiné osoby a
nemohou zůstat v přirozen

56 210 Kč

4349

5223

Celkem I. kolo dotačního programu

664 960 Kč

Alokace v rozpočtu města Tišnova na rok 2016
Paragraf a položka
§ 4329, pol. 5222
§ 4329, pol. 5223
§ 4349, pol. 5222
§ 4349, pol. 5223
Celkem I. kolo dotačního programu

V Tišnově dne 8.3. 2016

Částka
10 332 Kč
294 665 Kč
54 948 Kč
305 015 Kč

§
304 997 Kč
359 963 Kč

664 960 Kč

Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Vedoucí OSV MěÚ Tišnov
Koordinátor plánování sociálních služeb MěÚ Tišnov

