Materiál číslo: 15

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 16.12.2019
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních
údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, v platném znění.

Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova (Diecézní
charita Brno)
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva

Příloha č. 1

Žádost o mimořádnou dotaci Diecézní charita Brno

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné
dotace pro Diecézní charitu Brno, IČO 44990260, na projekt "Domácí hospicová
péče Oblastní charity Tišnov" (dofinancování nákladů na nezdravotní část služby
Domácí hospicové péče pro rok 2019), a to ve výši 100 000,- Kč.

Zpracováno dne 05.12.2019
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Rada města Tišnova

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Ing. Nováková
Gabriela
referent

Právní garance

Garant
Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
místostarosta

Anotace
Radě města Tišnova je předkládána žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu
města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Diecézní charitu Brno, IČO 44990260, na
projekt "Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov" (dofinancování nákladů na
nezdravotní část služby Domácí hospicové péče pro rok 2019), a to ve výši 100 000,- Kč.

Důvodová zpráva
Radě města Tišnova je předkládána žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu
města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Diecézní charitu Brno, IČO 44990260, na
projekt "Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov" (dofinancování nákladů na
nezdravotní část služby Domácí hospicové péče pro rok 2019), a to ve výši 100 000,- Kč.
Text smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace byl odsouhlasen Zastupitelstvem města
Tišnova na jednání č. 1/2019 konaném dne 30. 1. 2019 formou vzorové smlouvy.
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova, jako iniciativní a
poradní orgán, na svém jednání č. 9/2019 dne 21. 11. 2019 projednala žádost o poskytnutí
mimořádné dotace a doporučila orgánům města schválit poskytnutí mimořádné dotace z
rozpočtu města Tišnova ve výši 100 000,- Kč na domácí hospicovou péči Oblastní charity
Tišnov.
Rada města Tišnova na své schůzi č. 30/2019 konané dne 27. 11. 2019 žádost o mimořádnou
dotaci projednala a doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit přidělení finančních
prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Diecézní charitu Brno,
IČO 44990260, na projekt "Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov" (dofinancování
nákladů na nezdravotní část služby Domácí hospicové péče pro rok 2019), a to ve výši 100
000,- Kč.
Vyjádření Finančního odboru MěÚ Tišnov:
Návrh na financování z rozpočtu města: dotace bude vyplacena z § 4349 Ostatní sociální
péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, položka 5232; tento paragraf bude navýšen z
§ 6409 Provozní rezerva.
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Žadatel (jméno a příjmení nebo název):
Právní forma a je-li žadatel právnickou osobou,
identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s
uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto
podílu
Datum narození/IČO:
Sídlo:
(u fyzické osoby trvalé bydliště)
Kontaktní adresa pro doručování:

Diecézní charita Brn

1-'oeeVdruhpflloh

v

nelist podob�

Nestátní nezisková organizace
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA, ředitel

44990260

Třída Kpt. Jaroše

1928/9, 602 00

Brno

Ráboňova-iJ.6, 666 01 Tišnov

Tel. kontakt:
Email:
Webové stránky žadatele:

tisnov@tisnov.charita.cz
www.tisoov.charita.cz

Číslo bankovního účtu:
Jméno a příjmení
statutárního zástupce:
Název projektu:
Účel, na který chce žadatel dotaci použít:
Doba, v níž má být dosaženo účelu:

zn

!ó

log. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
v OCH Tišnov zastoupen Ing. Jaroslavou
Klapalovou
Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov
Dofinancování nákladů na nezdravotní část služby
Domácí hospicová péče pro rok 2019
31. 12. 2019

Oblastní charita Tišnov zahájila od l . 11. 2018
činnost služby Domácí hospicová péče.
Multidisciplinární tým pečuje o pacienty
v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli prožít
závěr života doma v péči svých blízkých, v co
nejvyšší kvalitě. Služba je finančně nákladná,
nákladné bylo také pořízení vybavení pro samotný
Stručné odůvodnění žádosti, včetně odůvodnění,
rozjezd služby na počátku roku 2019. Služba je
proč žadatel žádá o mimořádnou dotaci a
částečně hrazena úhradami zdravotních
nežádal v rámci vypsaných dotačních programů:
pojišťoven, z dotací, sbírek a darů. Celkový
rozpočet služby činí 2 336 853,-- Kč, zatím se
podařilo zajistit financování pro rok 2019 ve výši
1 742 558,-- Kč. K dofinancování chybí částka
594 295,-- Kč. Obracíme se se žádostí o poskytnutí
dotace na města a obce, ve kterých služba byla
poskytována a firemní dárce. Žádáme město

Tišnov o poskytnutí mimořádné dotace ve výši
Kč na provoz služby Domácí hospicová
péče, konkrétně mzdové náklady pro nezdravotní
složku. O dotaci jsme nežádali v rámci řádných
dotací s ohledem na to, že služba Domácí hospicové
péče nespadá do žádného z vypsaných dotačních
titulů.
Pacienti v terminálním stádiu onemocnění a jejich
peču.iící rodiny
cca 55 pacientů, z toho 14 z Tišnova

100 000,--

Popis cílové skupiny:

Celkový předpokládaný počet osob podpořených
realizací projektu (cca):
(nutné rozepsat v podrobném popisu projektu)
2 336 853,--

Celková předpokládaná finanční výše projektu:
Požadovaná částka (v Kč):

Kč

100 000,-- Kč

Požadovaná částka odpovídá předpokládané
finanční výši projektu (v%):

4,28%

Prohlášení
(nehodící se škrtněte)
Prohlašuji, že IRálR

-

nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Tišnov ani jiným územním

samosprávám, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se
splácením splátek.
Prohlašuji, že �I - nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz, � - nebylo zahájeno konkurzní,
vyrovnávací nebo insolvenční řízení, � - nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek
majetku úpadce.
Prohlašuji, že jsem - nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.
Prohlašuji, že� - nedošlo ke změnám údajů uváděných v přílohách dle Čl. 8, odst. 2, písm. a) - e) Zásad
pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova: (změna názvu, sídla, stanov, statutárního
orgánu, čísla účtu apod.).
Prohlašuji, že členská základna je z�% tvořena členy a hráči s trvalým pobytem v ORP Tišnov (doplní
žadatelé v oblasti sportu a tělovýchovy - sportovní kluby).
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Datum:

18. 11. 2019
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Pod is žadatele (statutárního or ánu):
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Přílohy
(nehodící se škrtněte - přílohy doplňte dle Zásad)
•
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podrobný popis projektu (obsah, cíl, přínos, uvedení zajištění financování projektu žadatelem předpokládané zdroje, předpokládaný počet podpořených osob-členění dle vlastního uvá žení)
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•

rJiiá-m�tí.pad��eate!-ffiStettpen

•

k.-epti--Hst-\:1----Vla-sti-ttet-v-í,-f}ř-i-p-:--mapktt svyebmreftífft-�eí-t
--é
·it-ut,-nap ř:-- nájemní
smlolAA!,sm!ouw-0--\lýpůjčce-apod..-dclcladuJ.ící-Pí.Sem.n.ý-souhlaS-vl.astníka-se-bhod110Gtm·ÍH1-:i@�jetk.u

--v-p�ad��dGst--0-dot-asti:-(tj
ci-t-ýk.á-.nemG-v.i.tG
.....pgzem.ky.-a-.st<w.by-spejeflé-se-remi-pevRý.m-záldadem)
•

-k-epii-<lektadl-l-0-rapsálli--6e-sezRa nH1�eMoo-latltum4-a
-p mát-k-y-v-přÍ:paeě,-že-se-žádosre-6etaci týká
-kulturní-1:3amátky

•

-k-ep-i-i-Sektati-l:Kl-SG-h-vál�Gku-Rlně-stawb
@�
n�m.u-�.i-{i�-:i+ž--v:ydáflo,v-opa�ř-ípadě
l=mde-dGl-Gžen�ři vyúčtování),tj ÚUIDUÍ-r-OŮlOdnut.í,popř. stavební-povolení pedle-zákona
č:-1 8 3/2006-Sb.,

o

tizem-nft'ťt-p ffitttwáttí-a-st-a�m-řn-áe�voon4�-e �,v--p-lat-ném -- wěH�,pektld

filvest-iěttí-e
-akee-n pealtmá--sta�bnimu�r:ií,dokfad-o-stanovisk-U-st<Webního-úfadu k-oh lášení-stavebníciL

�Fav---v-př-ípa�e
esHH!etaet-týk-á stavby
•

-vy-piněn�z...ú
: skua ztrátyza-p i'.edchw.i-ka1@ dáru-í-rok-v-pfi-p�se-:Maest-e-det-aei�eí!ftieh
"ÝdajA-4>okud-nen.Í-t.ent-G4az kdisp0.úci-př-i-p0dáWiA í-4-áeest-i,-:i e ž-aootel-povinen-jej-de lež.i t,

aj.kratš�u)

.v-GO-n

Vyplněnou žádost včetně povinných příloh mí'1žete doručit:
•
prostřednictvím podatelny MěÚ Tišnov (budova MěÚ nám. Míru 346 - přízemí),
•
administrátora dotací (Ing. Gabriela Nováková, MěÚ Ráboňova 117 přízemí),
•
poštou na adrese MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,
•
e-mailem (epodatelna@tisnov.cz. gabriela.novakova@,tisnov.cz) se zaručeným elektronickým
podpisem,
•
prostřednictvím datové schránky města (ID qzjbhat) se zaručeným elektronickým podpisem.
-
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DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
OBLASTNÍ CHARITA
TIŠNOV

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, 666 01 Tišnov

tel.: 534 008 133
tisnov@tisnov.charita.cz
www.tisnov.charita.cz

Příloha č. 1 k Žádosti o mimořádnou dotaci z rozpočtu Města Tišnova
Podrobný popis projektu Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov

Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov zahájila svoji činnost od listopadu 2018. V regionu
Tišnovska a Kuřimska tato péče nebyla dosud poskytována, pouze v obcích v blízkosti Brna ji zajišťoval
Domácí hospic Tabita.
Péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění a podporu jejich pečujícím rodinám a blízkým zajišťuje
multidisciplinární tým, který se skládá z lékařů, zdravotních sester, koordinátorky hospicové péče,
sociální pracovnice, psychologa a duchovního. Péče je poskytována na základě žádosti pacienta, na
doporučení praktického lékaře nebo nemocnice. Pacienta v terminálním stádiu onemocnění, v situaci,
kdy už pro něj medicína nemá léčbu vedoucí k uzdravení, přijímá do péče domácího hospice vedoucí
lékař. Ten nastaví plán péče včetně SOS medikace, spolupracuje při tom s praktickým lékařem pacienta.
Zdravotní sestry dle toho plánu navštěvují pacienta v jeho domácím prostředí, podávají medikaci pro
zmírňování obtíží, především bolesti, nevolnosti, krvácení, dušnosti, provádí potřebné ošetření. Edukují
také rodinu, aby byla schopna v době nepřítomnosti sestry poskytnout odpovídající péči. Pokud dojde ke
komplikacím a zhoršení zdravotního stavu pacienta, rodina využije pohotovostní telefonní číslo a přivolá
si sestru, která slouží pohotovost. Zdravotní sestra pacientovi poskytne potřebnou péči buď sama nebo
si přivolá sloužícího lékaře. Koordinátorka a sociální pracovnice Domácí hospicové péče zajišťuje např.
vypůjčení kompenzačních pomůcek - polohovací lůžka, antidekubitní matrace, kyslíkové přístroje,
lineární dávkovač léků a další, jedná s praktickými lékaři, napomáhá při vyřízení příspěvku na péči,
spolupracuje s lékárnami, nemocnicemi, atd. Psycholog poskytuje dle potřeby péči nemocnému i rodině,
stejně tak jako duchovní. Tým také doprovází rodiny při úmrtí pacienta a pečuje o pozůstalé.
Domácí hospicová péče je poskytována 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, tak aby pacient mohl zůstat
doma ve svém prostředí a nemuselo docházet ke zbytečným výjezdům Rychlé záchranné služby a
zatěžujícím převozům pacienta do nemocnice. Pro poskytování péče je nezbytná součinnost celého
multidisciplinárního týmu a spolupráce s pečujícími.
Za dobu existence Domácí hospicové péče od listopadu roku 2018 byla péče poskytována již 44
nemocným, z toho 11 občanům města Tišnova. Dva pacienti byli v průběhu péče převezeni do
kamenného hospice, 42 pacientů zemřelo doma v kruhu svých blízkých. V současné době DHP pečuje o
šest pacientů, z toho jeden je z Tišnova. Zájem o službu je velký. Kvůli nedostatku zdravotních sester
jsme byli nuceni v období od června do srpna přerušit příjem nových pacientů. Od září v Domácí
hospicové péči zajišťují zdravotní péči jeden lékař na zkrácený úvazek a pět dalších lékařů na zajištění
pohotovostí, dvě zdravotní sestry na hlavní pracovní poměr a čtyři další zdravotní sestry na dohody na
zajištění pohotovostí. Nezdravotní část péče zajišťuje na plný úvazek vedoucí služby, koordinátorka a
sociální pracovnice v jedné osobě a na dohodu psycholog a duchovní.
Služba domácí hospicové péče je velmi finančně náročná. Rozpočet služby pro letošní rok činí 2,336 mil.
Kč. Dosud se nám podařilo zajistit financování z různých zdrojů ve výši 1,742 mil. Kč, a to úhrady od
Sídlo organizace: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
č. ú.:
IČ: 44990260
DIČ: CZ44990260
registrace 30.10.1996 MK ČR
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TIŠNOV

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Tišnov
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zdravotních pojišťoven v rámci odbornosti 925 za zdravotní výkony sester, dotaci Jihomoravského kraje,
dotaci Ministerstva zdravotnictví, prostředky sbírky Koláč pro hospic, prostředky Tříkrálové sbírky, dary
od individuálních dárců i firem. Dar od města Tišnova z Memoriálu Ivo Medka byl využit na pořízení
vysokého chodítka a brašny a dalšího vybavení pro jednu zdravotní sestru. Od 1. 10. 2019 si pacienti
přispívají 100,-- Kč na den péče. I přesto nám pro Domácí hospicovou péči do konce roku chybí téměř
600

tis. Kč, viz. přiložený rozpočet služby. Finanční situace je dána jednak celkovou finanční náročností

služby, zvýšenými náklady spojenými se zahájením provozu služby a také snížením úhrad zdravotních
pojišťoven při přerušení příjmu pacientů v letních měsících.
Aktuálně se snažíme o splnění podmínek a připravujeme podání žádosti o registraci odbornosti 926

-

mobilní specializovaná paliativní péče, díky které by mělo dojít ke zvýšení úhrad ze zdravotního pojištění
a tím k vyšší finanční stabilitě služby v dalším období.
Letos nutně potřebujeme zajistit finance na náklady nezdravotní složky Domácí hospicové péče. Velmi
by nám pomohla finanční podpora Města Tišnova.

Děkujeme Vám za laskavé zvážení možnosti Vaší podpory.

, (',/ �H'"'R1TL\ BRNO

Ing. Jaroslava Klapalová, ředitelka OCH Tišnov
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Sídlo organizace: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
č. ú.:
IČ: 44990260
DIČ: CZ44990260
registrace 30.10.1996 MK ČR

Položkový rozpočet služby pro rok 2019
Domácí hospicová péče Oblastní charity Tišnov

Plánované náklady
Nákladová položka

a vynosy v roce

2019

(v Kč)

Spotřeba materiálu

70 400,00 Kč

Spotřeba DDHM

83 300,00 Kč

Spotřeba energie

11 500,00 Kč

Spotřeba pohonných hmot

40 000,00 Kč

Opravy a udržování

37 500,00 Kč

Cestovné

2 500,00 Kč

Náklady na reprezentaci

4 000,00 Kč

Ostatní služby- tel.,internet, poštovné

18 400,00 Kč

Školení

18 000,00 Kč

Ostatní služby

68 900,00 Kč

Mzdové náklady
z toho zdravotnický personál
nezdravotnický personál

Požadavek na
dotaci od města
Tišnov na rok

2019

(v Kč)

1179 926,00 Kč
759 602,00 Kč
420 324,00 Kč

100 000,00 Kč

OON DPČ
OON DPP

320 074,00 Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

383 353,00 Kč

Zákonné sociální náklady

15 000,00 Kč

Odpisy

60 000,00 Kč

Ostatní náíklady

Náklady celkem
Tržby - zdravotní pojišťovny
Tržby z prodeje služeb ostatní
Zúčtování fondů - TKS
Jiné výnosy
Dary od fyzických osob
Přijaté dary ostatní
Dotace min.zdravotnictví
Dotace JMK

24 000,00 Kč
2 336 853,00 Kč 2 336 853,00 Kč
225 000,00 Kč
36 800,00 Kč
300 000,00 Kč
60 000,00 Kč
43 700,00 Kč
135 158,00 Kč
81 900,00 Kč
860 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Dotace obce

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

1 742 558,00 Kč 1 842 558,00 Kč
-594 295,00 Kč

-494 295,00 Kč

