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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních služeb
v rámci II. kola dotačního programu pro rok 2017 v jednotlivých částkách nad 50 tis. Kč
dle přílohy č. ... zápisu.

Zpracováno dne 12.09.2017

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Mgr. Kudláček
Michal, DiS.
vedoucí odboru

Mgr. Kudláček
Michal, DiS.
vedoucí odboru

Mgr. Martin
Sebera, PhD. místostarosta

Anotace
Usnesením Rady města Tišnova RM/56/31/2016 byl schválen dotační program ,,Podpora
základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova
a občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2017". V únoru 2017 podávali poskytovatelé
sociálních služeb žádosti o finanční podporu v rámci I. kola (prostředky města Tišnova) a II.
kola (solidární systém spolufinancování). V roce 2017 mohou být finančně podpořeny pouze
ty sociální služby, které byly zařazeny do sítě sociálních služeb pro rok 2017 a jejichž podpora
byla ze strany ORP Tišnov pro rok 2017 deklarována směrem k Jihomoravskému kraji. Návrh
sítě sociálních služeb pro rok 2017 byl projednán Výborem pro KPSS ZM Tišnova dne 31.5.
2016 a návrh sítě byl schválen dle metodiky JMK Radou města Tišnova dne 8.6. 2016.
U sociálních služeb zařazených do minimální sítě byla vypočtena míra spoluúčasti obcí, která
byla podkladem pro částku navrženou do rozpočtu města Tišnova pro rok 2017 pro účely I.
a II. kola dotačního programu. Maximální možné částky určené na podporu jednotlivých
sociálních služeb byly projednány Výborem pro KPSS ZM Tišnova dne 8.11. 2016 a vycházely
z měření ukazatelů činnosti sociálních služeb za rok 2015 a míry procentní spoluúčasti obce
dle pravidel JMK pro rok 2017.
V únoru 2017 podalo žádost o finanční podporu v rámci II. kola dotačního programu na
sociální služby celkem 5 subjektů na 9 sociálních služeb.
Ze subjektů zařazených do sítě pro rok 2017 žádost o dotaci nepodal Tyfloservis, který sdělil,
že v roce 2017 nebude v rámci ORP Tišnov žádat o dotaci s ohledem na zanedbatelný objem
poskytované péče, který bude nižší než v roce 2015 a 2016 a Slezská Diakonie a její Poradna
rané péče Dorea.
Všichni zbývající žadatelé podali řádně žádosti na služby zařazené v minimální síti a požádali
v rámci II. kola dotačního programu o částky maximálně možné dle finančního plánu na rok
2017.
Pro rok 2017 se pro účely II. kola dotačního programu podařilo shromáždit částku celkem 1
833 609,03,--Kč. Smlouvy byly uzavřeny s 56 obcemi I. typu, které se pro rok 2017 zapojily (v
roce 2016 se zapojilo 50 obcí). Zbylé dvě obce v roce 2017 nedoručili žádný výsledek
projednání. Plán počítal s 2 034 166,--Kč, rozdíl proti plánu činí 200 556, 97,--Kč. Pro srovnání
v roce 2016 činilo proti plánu manko z obcí I. typu částku cca. 336 tis. Kč, což představovalo
ztrátu 22% z plánu. V roce 2017 činí manko cca. 200 tis. Kč, tj. 13,4% z plánu. Celkově splnil
systém spolufinancování obcí ORP Tišnov pro rok 2017 plán na 95%. Město Tišnov hradí plán
bezezbytku, u města Tišnova je rozdíl skutečnosti proti plánu pouze tehdy, pokud některá
z přespolních sociálních služeb nepožádá o dotaci. Jedná se však o zanedbatelné částky
v celkovém objemu. Obce I. typu v některých případech dle svojí úvahy snižují spoluúčast,
a to v situacích, pokud plán počítá s desetitisícovými částkami, ale daná obec má malé či
žádné čerpání ze systému sociálních služeb. Zatímco v roce 2016 bylo uzavírání smluv
ukončeno koncem května 2016, nyní byla lhůta prodloužena až do poloviny srpna 2017, což
přispělo k tomu, že více obcí stihlo věc projednat.
Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci II. kola dotačního programu sociálních
služeb na rok 2017 byl projednán na zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních
služeb Zastupitelstva města Tišnova dne 29.8. 2017 a byl schválen.
Navržené rozdělení dotací doporučila Zastupitelstvu města Tišnova ke schválení Rada města
Tišnova dne 13.9. 2017.

Návrh veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociální služby v roce 2017 - II. kolo dotačního programu
Sociální služby s navrhovanou výší dotace do 50 tis. Kč pro II. kolo dotačního programu
Poskytovatel/sídlo

Registrovaná sociální služba Pověření k výkonu
působící ve SO ORP Tišnov
SOHZ

Cílová skupina

Návrh výše finanční spoluúčasti
města Tišnova pro rok 2017 - II.
kolo dotačního programu

paragraf

položka

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

Raná péče

ANO

Osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením,
rodiny s dětmi do 7 let věku

19 700 Kč

4329

5222

Dotyk II. , o.p.s. Vysoké
Popovice 253, 664 84

Sociální rehabilitace

ANO

osoby s duševním onemocněním

10 900 Kč

4349

5222

Osobní asistence

ANO

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

15 500 Kč

4349

5222

Paspoint,z.ú., Brno,
Anenská 10/10, 602 00

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

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

90 000 Kč

4329

5223

ANO

Osoby s chronickým onemocněním, senioři

91 700 Kč

4349

5223

Chráněné bydlení Skryje

ANO

Osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

141 900 Kč

4349

5223

Sociální rehabilitace Skryje

ANO

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

126 400 Kč

4349

5223

Pečovatelská služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním ,osoby se zdravotním postižením, senioři

424 400 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

825 500 Kč

4349

5223

Celkem II. kolo dotačního programu

1 746 000 Kč

Senioři a osoby se zdravotním postižením

87 700 Kč

4351

5331

KONTROLA CELKEM

1 833 700 Kč

Klub Čas (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež)

Odlehčovací služba

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 NelepečŽernůvka

Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o.,
Tišnov, Králova 1742, 666 01

Pečovatelská služba

ANO

Alokace v rozpočtu města Tišnova na rok 2017
Paragraf a položka
§ 4329, pol. 5222
§ 4329, pol. 5223
§ 4349, pol. 5222
§ 4349, pol. 5223
§ 4351, pol. 5331
Celkem II. kolo dotačního programu

V Tišnově dne 4. 9. 2017

Částka
19 700 Kč
90 000 Kč
26 400 Kč
1 609 900 Kč
87 700 Kč

1 833 700 Kč

§
109 700 Kč
1 636 300 Kč
87 700 Kč

1 833 700 Kč

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

