MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 10. 2017

Bod programu:

8

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí; Turková Lenka

Zpracoval:

Mgr. Karel Machyl, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Lenka Turková, referent odboru sociálních věcí

Název bodu:

Neinvestiční dotace Elimu Hranice, o.p.s pro rok 2017 - Azylový
dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace společnosti ELIM Hranice, o.p.s, IČ: 02159554, se sídlem
Hranická 94, 753 61 Hranice IV- Drahotuše, pro rok 2017 ve výši 250 770,- Kč, v souladu se
smlouvou ze dne 21.04.2011, dle důvodové zprávy.
T: 09. 11. 2017
O: Mgr. K. Machyl

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení č. 1843/2017 - RM 60 ze dne 03.10.2017

Důvodová zpráva:
Dne 25.09.2017 obdržel odbor sociálních věcí žádost od Křesťanské společnosti
pro evangelizaci a diakonii ELIM Hranice, obecně prospěšná společnost (dále jen ELIM
Hranice), která žádá Město Hranice o příspěvek na poskytování sociálních služeb
v Azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči, a to ve výši 250 770,- Kč - viz
Příloha č.1.
Žádost o příspěvek byla podána na základě smlouvy o provozování Azylového domu
pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči č.p. 21, Hranice VII (dále jen AD Slavíč), uzavřené
mezi městem Hranice a ELIMem Hranice dne 21.04.2011 - viz Příloha č.2.
Ve smlouvě je v článku I. odstavec 2 ujednáno, že se město Hranice zavazuje poskytovat
ročně příspěvek objednatele maximálně ve výši 300.000,- Kč na úhradu nákladů spojených
s provozováním AD Slavíč. Konkrétní výše finančního příspěvku objednatele bude
každoročně dohodnuta v návaznosti na výši finančních prostředků, které získá provozovatel
na úhradu nákladů s provozováním AD Slavíč z jiných finančních zdrojů. Provozovatel je
povinen doložit objednateli vyúčtování poskytnutého příspěvku vždy do 15. ledna
následujícího roku.
Tyto finanční prostředky jsou již schváleny v rozpočtu města letošního roku v částce
300.000,- Kč.
Stanovisko odboru sociálních věcí:
V žádosti ELIM Hranice uvádí přehled příjmů za rok 2017. V letošním roce je AD Slavíč
financován z individuálního projektu Olomouckého kraje, z grantu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, příjmů za fakultativní služby a z plateb od klientů azylového domu.
Tyto prostředky postačují pouze částečně na zajištění základního nepřetržitého provozu,
ale ne již na obměnu opotřebovaného či zničeného materiálu uživateli služeb. AD Slavíč
poskytuje služby 10 rodičům a maximálně 30 dětem. Při tomto počtu uživatelů služby
je vysoká frekvence opotřebení spotřebičů a vybavení, dochází rychle k jeho opotřebení
či zničení. Konkrétní položky, které budou z příspěvku hrazeny s předpokládanou výší
a odůvodněním jsou uvedeny v tabulce na straně 4 žádosti (viz. Příloha č. 1).
ELIM Hranice v AD Slavíč poskytuje sociální služby osamělým rodičům (zákonným
zástupcům) s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba je maximálně
využívána.
Stanovisko Komise pro sociální věci a byty RM Hranic a Rady města Hranic:
Komise pro sociální věci a byty na svém jednání dne 13.09.2017 doporučila Radě města
Hranice poskytnutí dotace – příspěvku na celoroční činnost z rozpočtu města provozovateli
AD Slavíč, ELIMu Hranice, ve výši 250 770,- Kč, bez dalších připomínek.
Rada města Hranic usnesením číslo 1843/2017 ze své 60. schůze dne 03.10.2017
doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit poskytnutí neinvestiční dotace společnosti
ELIM Hranice, o.p.s, IČ: 02159554 pro rok 2017 ve výši 250 770,- Kč v souladu se smlouvou
ze dne 21. 04. 2011.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Ivo Lesák

4. 10. 2017

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost o dotaci AD Slavíč.pdf
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bez připomínek

Příloha č. 2 - smlouva.pdf
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