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Návrh rozdělení veřejné finanční podpory v oblasti sociálních služeb pro
rok 2018 - I. kolo

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnova v oblasti sociálních
služeb v rámci I. kola dotačního programu pro rok 2018 v jednotlivých částkách
nad 50 tis. Kč dle přílohy č. ... zápisu.

Zpracováno dne 07.06.2018
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Mgr. Kudláček
Michal, DiS.
vedoucí odboru

Mgr. Kudláček
Michal, DiS.
vedoucí odboru

Právní garance

Garant
Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
místostarosta

Anotace
Orgánům města Tišnova je předkládán návrh na rozdělení veřejné finanční podpory pro
oblast sociálních služeb na rok 2018 v rámci I. kola dotačního programu.

Důvodová zpráva
Důvodová zpráva k návrhu na rozdělení veřejné finanční podpory v rámci I. kola dotačního
programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům
města Tišnova a občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2018"
Usnesením Rady města Tišnova RM/48/07/2018 byl schválen dotační program ,,Podpora
základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova a
občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2018". Všichni poskytovatelé sociálních služeb
zařazení pro I. a II. kolo dotačního programu do minimální sítě ORP Tišnov byli e-mailem
informováni o vypsaném dotačním řízení. V 2. pol. dubna 2018 podávali poskytovatelé
sociálních služeb žádosti o finanční podporu v rámci I. kola (prostředky města Tišnova) a II.
kola (solidární systém spolufinancování).
V roce 2018 mohou být finančně podpořeny pouze ty sociální služby, které byly zařazeny do
sítě sociálních služeb pro rok 2018 a splňují další náležitosti dotačního programu.
Rozhodným obdobím je rok 2016.
Návrh sítě sociálních služeb pro rok 2018 a částky spolufinancování byly projednány
Výborem pro KPSS ZM Tišnova dne 26. 3. 2018, neboť teprve touto dobou byl k dispozici
konečný návrh normativů JMK pro oblast spolufinancování sociálních služeb pro rok 2018 a
nehrozilo následné přepočítávání či dokonce dodatečná dotační řízení, neboť původní návrh
JMK pro rok 2018 z hlediska normativů byl značně podhodnocen. Teprve v březnu 2018 bylo
možné propočítat finanční spoluúčasti města Tišnova a obcí ORP Tišnov pro rok 2018.
Rozpočet pro rok 2018 počítal s kvalifikovaným odhadem nákladů + 15% proti roku 2017.
Překvapením byl velmi nízký normativ pro pečovatelské služby.
V dubnu 2018 podaly žádost o finanční podporu v rámci I. kola dotačního programu na
sociální služby celkem 4 subjekty na 9 sociálních služeb. Tedy stejné počty jako v roce 2017.
Žádost nepodala Společnost Podané Ruce (terénní programy), u které se počítalo s finanční
spoluúčastí 6500,--Kč. Ostatní služby dle plánu žádosti podaly. Oproti roku 2017 je patrné, že
řada služeb se posunula s ohledem na výši dotace do kategorie + 50 tis. Kč, což souvisí
s objemem odvedené práce v rozhodném období a také navýšením osobních nákladů
v sociálních službách v roce 2017 a lednu 2018. Žadatelé žádají přesně to, co bylo ze strany
ORP Tišnov vypočteno a tabulkou žadatelům sděleno jako max. možná výše finanční podpory
pro I. kolo.
Finanční prostředky jsou pro I. kolo dotačního programu alokovány v rozpočtu města Tišnova
na paragrafech a položkách dle přílohy materiálu. Není tedy zapotřebí činit žádná rozpočtová
opatření.
Poskytnutí veřejné finanční podpory dle návrhu bylo doporučeno Radou města Tišnova dne
4.6. 2018.
V Tišnově dne 4. 6. 2018
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Vedoucí OSV MěÚ Tišnov
Koordinátor sociálních služeb ORP Tišnov

Návrh veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociální služby v roce 2018 - 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 Rajhrad, Jiráskova 47,
664 61)

Středisko rané péče SPRP
Brno, Nrudova 7, 602 00
Brno
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno
(Oblastní charita Tišnov, Ráboňova
117)
Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše
1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno
(Oblastní charita Tišnov, Ráboňova
117)

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

Cílová skupina

Návrh výše finanční spoluúčasti
města Tišnova pro rok 2018 - 1.
kolo dotačního programu

paragraf

položka

Odlehčovací služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

18 900 Kč

4349

5223

Raná péče

ANO

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

7 400 Kč

4329

5222

ANO

Osoby s chronickým onemocněním, senioři

33 400 Kč

4349

5223

ANO

Osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

33 700 Kč

4349

5223

315 000 Kč

4329

5223

52 900 Kč

4349

5223

Odlehčovací služba

Chráněné bydlení Skryje

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 NelepečŽernůvka

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

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 jsou tímto způ

Sociální rehabilitace Skryje

ANO

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

94 000 Kč

4349

5223

Pečovatelská služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním ,osoby se zdravotním postižením, senioři

182 100 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

119 700 Kč

4349

5223

Celkem I. kolo dotačního programu

857 100 Kč

Alokace v rozpočtu města Tišnova na rok 2017
Paragraf a položka
Částka
§
§ 4329, pol. 5222
7 400 Kč
322 400 Kč
§ 4329, pol. 5223
315 000 Kč
§ 4349, pol. 5222
0 Kč
534 700 Kč
§ 4349, pol. 5223
534 700 Kč
Celkem I. kolo dotačního programu

V Tišnově dne 28. 5. 2018

857 100 Kč

857 100 Kč

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

