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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 2020 v jednotlivých částkách
nad 50 tis. Kč, dle přílohy …. zápisu.

Zpracováno dne 03.12.2020
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
Materiál obsahuje návrh rozdělení dotací pro sociální služby v rámci II. kola dotačního
programu pro rok 2020.

Důvodová zpráva
Důvodová zpráva k návrhu na rozdělení veřejné finanční podpory v rámci II. kola dotačního
programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům
města Tišnova a občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2020"
Usnesením Rady města Tišnova RM/33/3/2020 byl schválen dotační program ,,Podpora
základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova a
občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2020". 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 a maximálních možných vypočtených částkách
dotací pro I. a II. kolo dotačního programu pro jednotlivé sociální služby. V termínu 16.3. 27. 3. 2020 podávali poskytovatelé sociálních služeb žádosti o finanční podporu v rámci I.
kola (prostředky města Tišnova) a II. kola (solidární systém spolufinancování). Požadované
částky odpovídají ze strany žadatelů stanovenému plánu.
Návrh rozdělení dotací v rámci II. kola dotačního programu byl projednán Komisí pro KPSS
RM Tišnova cestou hlasování e-mailem a korespondenčně v termínu 8.10. - 14.10. 2020 a
byl orgánům města Tišnova doporučen ke schválení.
V termínu 2020 podalo žádost o finanční podporu v rámci II. kola dotačního programu na
sociální služby celkem 9 subjektů na 15 sociálních služeb. Všechny služby byly v plánu pro rok
2020 a požadované výše dotací respektovaly max. možné výše dotací vypočtené ORP Tišnov
pro II. kolo dotačního programu 2020.
Pro rok 2020 se pro účely II. kola dotačního programu podařilo shromáždit částku celkem 2
297 306,--Kč ( v roce 2019 se jednalo o částku 2 459 645, 63,--Kč, v roce 2018 se jednalo o
částku 1 950 899,68, v roce 2017 1 833 609, 03,--Kč). Pokles v roce 2020 je dán snížením
doporučené % spoluúčasti obcí ze strany JMK pro rok 2020). Kromě jedné obce se do
systému v různé míře zapojí všechny obce I. typu, nicméně u řady z obcí dochází ke snížení
příspěvku proti navrhované částce, což se poté podílí na vzniklém deficitu proti plánu. Deficit
proti plánu pro rok 2020 činí 9,8%, což je zlepšení proti předchozímu roku (pro rok 2019
deficit 11, 8%, v roce 2018 deficit 9,8%, 2017 deficit 13,4%). Pro rok 2020 lze výsledek
hodnotit pozitivně.
Rada města Tišnova doporučila Zastupitelstvu města Tišnova dotace nad 50 tis. Kč ke
schválení dne 21.10.2020.

Návrh veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociální služby v roce 2020 - II. kolo dotačního programu

Sociální služby s navrhovanou výší dotace do 50 tis. Kč pro II. kolo dotačního programu
Poskytovatel/sídlo

Registrovaná sociální služba
působící ve SO ORP Tišnov

Pověření k výkonu
SOHZ

Cílová skupina

Návrh výše finanční spoluúčasti
města Tišnova pro rok 2020 - II.
kolo dotačního programu

paragraf

položka

Společnost pro ranou péči,
pobočka Brno

Raná péče

ANO

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

26 000 Kč

4329

5222

Raná péče

ANO

Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (např. dětský autismus,
atypický autismus, Aspergerův syndrom); rodiny s dětmi s těžkými
poruchami komunikace (např. vývojová dysfázie, palatolalie, balbuties);
rodiny s dětmi s ADHD; rodiny s dětmi s celkovým opožděným
psychomotorickým vývojem; rodiny s dětmi s poruchami komunikace a
kombinovaným zdravotním postižením

45 500 Kč

4329

5222

Raná péče

ANO

Děti do 7 let věku s poruchou autistického spektra a kombinovaným
postižením

12 900 Kč

4329

5222

Sociální rehabilitace

ANO

Osoby s duševním onemocněním

17 500 Kč

4349

5222

Sociální rehabilitace

ANO

Osoby s poruchou autistického spektra 11 - 64 let

31 100 Kč

4349

5222

Intervenční centrum

ANO

Oběti domácího násilí a pronásledování

11 900 Kč

4349

5222

Sociálně - aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

ANO

Rodiny s dětmi v obtížné situaci jako rozvodová problematika, domácí
násilí, komunikační problémy v rodině, traumatická událost, týrání,
zneužívání, zanedbávání dítěte

1 300 Kč

4349

5222

Diecézní charita Brno Oblastní charita Rajhrad

Odlehčovací služba

ANO

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

4 300 Kč

4349

5223

Diecézní charity Brno Oblastní charity Blansko

Chráněné bydlení Betany
Boskovice

ANO

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

38 900 Kč

4349

5223

LOGO, z.s., o

Dotyk II. , o.p.s.

Paspoint,z.ú.,

SPONDEA, o.p.s.

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

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

197 000 Kč

4329

5223

Odlehčovací služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním, senioři

69 100 Kč

4349

5223

Chráněné bydlení Skryje

ANO

Osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

130 600 Kč

4349

5223

Sociální rehabilitace Skryje

ANO

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

124 200 Kč

4349

5223

Pečovatelská služba

ANO

Osoby s chronickým onemocněním ,osoby se zdravotním postižením,
senioři, rodiny s dětmi

642 700 Kč

4349

5223

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

771 900 Kč

4349

5223

Celkem II. kolo dotačního programu

2 124 900 Kč

Senioři a osoby se zdravotním postižením

172 500 Kč

4351

5331

KONTROLA CELKEM (vč. příspěvku)

2 297 400 Kč

Diecézní charita Brno Oblastní charita Tišnov

Domov sv. Alžběty

Centrum sociálních služeb
Tišnov, příspěvková
organizace

Domov pro seniory

Pečovatelská služba

ANO

ok

Alokace v rozpočtu města Tišnova na rok 2020
Paragraf a položka
Částka
§
§ 4329, pol. 5222
84 400 Kč
281 400 Kč
§ 4329, pol. 5223
197 000 Kč
§ 4349, pol. 5222
61 800 Kč
1 843 500 Kč
§ 4349, pol. 5223
1 781 700 Kč
172 500 Kč
§ 4351, pol. 5331
172 500 Kč
Celkem II. kolo dotačního programu

V Tišnově dne 6. 10. 2020

2 297 400 Kč

2 297 400 Kč

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

ok

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

Z á p i s č. 6/2020
z jednání dne 8. 10 - 14.10 2020
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

8. 10. – 14.10. 2020 do 12:00, formou elektronického a korespondenčního
hlasování
Elektronické a korespondenční hlasování
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Ing. Jiřina Frýbová
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, p. Eduard Seidl,
Ing. Jiřina Frýbová,
Mgr. Marie Brázdová, p. Jarmila Ondrová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová,
PhDr. Jana Hutařová, Bc. Věra Dvořáková, Mgr. Jolana Novotná, Ing.
Jaroslava Klapalová, p. Štěpán Špaček, (celkem 10)
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Ludmila Cvrkalová, Mgr. Marie
Brázdová (celkem 3)

Hosté:
-

-

Jednání komise bylo s ohledem na podmínky nouzového stavu z důvodu pandemie
koronaviru svoláno a realizováno elektronicky a korespondenčně, a to cestou e-mailové a
korespondenční komunikace.
Omluveni: PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Ludmila Cvrkalová, Mgr. Marie Brázdová

1) Rozdělení dotací v rámci II. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb
pro rok 2020 – členové komise se seznámili s návrhem na rozdělení dotací v rámci
II. kola dotačního programu, ve kterém jsou rozdělovány sdružené finanční
prostředky města Tišnova a obcí I. typu ORP Tišnov. Byli informováni, že metoda
výpočtu je stejná jako v minulých letech a byla doložena přílohou materiálu. Dále
pak výsledky byly zpracovány do samostatné přehledné tabulky. Celková částka
rozdělovaných finančních prostředků se rovná částce sdružené obcemi na základě
uzavřených smluv o spolufinancování pro rok 2020, tj. 2 297 306,--Kč. S ohledem na
způsob projednání věci je hlasováno o doporučení, nikoliv o usnesení, které zní:

1
Zápis č. 6/2020 z jednání Komise pro KPSS RM Tišnova ze dne 8. 10. 2020 – 14.10. 2020

Doporučení č. 1: Členové komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města
Tišnova doporučují orgánům města Tišnova schválit rozdělení dotací v rámci II. kola
dotačního programu města Tišnova pro rok 2020 na podporu sociálních služeb dle přílohy
č. 1 zápisu.

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS. v.r.
Tajemník Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..

Schválila: Ing. Jiřina Frýbová v.r.
Ověřovatelka pro jednání 14. 10. 2020

………………………………..

Kontrola: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v.r.
Předsedkyně Komise pro KPSS RM Tišnov

………………………………..
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Zápis č. 6/2020 z jednání Komise pro KPSS RM Tišnova ze dne 8. 10. 2020 – 14.10. 2020

