MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 11. 2017

Bod programu:

8

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor sociálních věcí; Machyl Karel, vedoucí odboru

Zpracoval:

Karel Machyl, vedoucí OSV

Název bodu:

Žádost o převedení vybavení azylového domu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
převedení vybavení - DHIM Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči z
majetku Města Hranice do majetku společnosti ELIM Hranice, o.p.s., IČO: 021 59 554,
Hranická 94, Hranice IV- Drahotuše, 753 61 Hranice a to formou darovací smlouvy (viz
příloha č. 3) dle důvodové zprávy.
T: 14. 12. 2017
O: Mgr. K. Machyl
2. pověřuje/nepověřuje
starostu Města Hranic podpisem darovací smlouvy - příloha č. 3
T: 14. 12. 2017
O: Mgr. K. Machyl

Předcházející usnesení ve věci:
Usnesení 1925/2017 - RM 62 ze dne 31. 10. 2017

Důvodová zpráva:
Dne 9. 10. 2017 doručili zástupci společnosti ELIM Hranice, o.p.s., IČO: 021 59 554 se
sídlem Hranická 94, Hranice IV - Drahotuše, 753 61 Hranice žádost o převedení vybavení
Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči z majetku Města Hranice do majetku
společnosti ELIM Hranice, o.p.s. (viz příloha č. 1).
V rámci projektu Zřízení azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči, reg. č. CZ
1.12/2.2.00/15.00671 bylo v červnu 2011 nakoupeno vybavení azylového domu.
Cílem celého projektu byla rekonstrukce dříve nevyužívaného objektu na azylový dům pro
osamělé rodiče s dětmi. Azylový dům disponuje ve dvou patrech deseti pokoji, čtyřmi
sociálními zařízeními, kuchyňkou, společenskou místností, prostorem pro zaměstanance a
kompletním technickým zázemím. Azylový dům, jehož provozovatelem je společnost ELIM
Hranice, o.p.s., poskytuje matkám a otcům s dětmi, těhotným a mladistvým maminkám
komplex sociálních služeb, který zahrnuje poskytování ubytování, sociální poradenství,
pomoc s péčí o dítě a domácnost, poradenství při hledání zaměstnání a bydlení, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a volnočasové aktivity. Cílem nabízených služeb je
řešení obtížné rodinné sociální situace klientů tak, aby byl umožněn jejich opětovný návrat
do běžného rodinného života společnosti.
Společnost ELIM Hranice, o.p.s. svou žádost odůvodňuje tím, že vybavení azylového bylo
nakoupeno před otevřením azylového domu v červnu 2011 a již slouží více než 6 let v
nepřetržitém provozu azylového domu. Charakteristika cílové skupiny a faktor častého
střídání klientů způsobuje vysoké opotřebení nábytku a dalšího vybavení, takže některé věci
jsou již na pokraji své životnosti. Po převedení vybavení do majetku společnosti ELIM
Hranice , o.p.s. by bylo snadnější provádět opravy a obnovu vybavení, popřípadě jeho
vyřazení z inventáře.
K žádosti je přiložen také inventární soupis vybavení - konkrétních položek, o jejichž
převedení má společnost ELIM Hranice, o.p.s. zájem (viz příloha č. 2).
Stanovisko odboru sociálních věcí:
Se společností ELIM Hranice, o.p.s. spolupracuje Město Hranice v oblasti sociální již řadu
let. Provozování azylového domu je pouze jednou z aktivit společnosti ELIM, kterou v rámci
ORP Hranice vykonávají. Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči provozuje
společnost ELIM od jeho otevření v roce 2011. Vybavení azylového domu, které bylo v roce
2011 pořízeno v rámci projektu Zřízení azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve
Slavíči, reg. č. CZ 1.12/2.2.00/15.00671 za částku 553.533,- Kč je dnes, po uplynutí šesti
let, již z velké části značně amortizováno, některé kusy vybavení jsou poškozené a umístěné
ve skladu, mnohé kusy vybavení - inventáře již byly opakovaně provozovatelem azylového
domu opravovány. Udržitelnost projektu vypršela v dubnu roku 2017.
Z těchto důvodů a také vzhledem k dosavadní dobré spolupráci se společností ELIM
Hranice, o.p.s., přikládá Odbor sociálních věcí MěÚ Hranice své kladné stanovisko k výše
uvedené žádosti. Stanovisko odboru sociálních věcí podpořilo také znovupodepsání smlouvy
o provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči se společností ELIM
Hranice, o.p.s. na dobu dalších pěti let, tedy do roku 2022 - viz usnesení ZM č. 586/2017 ze
dne 12. 10. 2017.
Převedení vybavení navrhujeme provést formou darovací smlouvy (viz příloha č. 3).
Rada města Hranic usnesením číslo 1925/2017 ze své 62. schůze konané dne 31. 10. 2017
doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit převedení vybavení - DHIM Azylového
domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči z majetku Města Hranice do majetku společnosti
ELIM Hranice, o.p.s., IČO: 021 59 554, Hranická 94, Hranice IV - Drahotuše, 753 61 Hranice,
a to formou darovací smlouvy (viz příloha č. 3).
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Ivo Lesák

1. 11. 2017

Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost o převedení vybavení AD Slavíč.pdf
Příloha č. 2 - Inventurní soupis evidovaného majetku.pdf
Příloha č. 3 - darovací smlouva.pdf
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Výsledek
bez připomínek
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