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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Monika Hillebrandová
sociálních věcí,
13.09.2021
Mgr. Dušan Rejl
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
20.09.2021
zdravotnictví
Změna zřizovací listiny Mostu k životu Trutnov
ZM_2019-37/1, ZM_2019-215/5, ZM_2021-117/3
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Most k životu Trutnov, IČ 07978863, kterým se ke dni 01.10.2021
upravuje Článek 4 Vymezení hlavního účelu činnosti a předmětu činnosti
organizace, dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Most k životu
Trutnov, IČ 07978863, kterým se ke dni 01.10.2021 upravuje Článek 4
Vymezení hlavního účelu činnosti a předmětu činnosti organizace, dle
předloženého návrhu.
06.09.2021

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Návrh dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 14.09.2021

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Příspěvková organizace Most k životu Trutnov vznikla transformací společnosti Most k životu o.p.s., která
zajišťovala až do konce roku 2019 sociální služby dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, tj. azylový dům pro matky s dětmi, případně otce s dětmi. I po změně právní formy tohoto
poskytovatele sociálních služeb zůstalo zachováno vymezení jejího hlavního účelu činnosti a předmětu
činnosti.
Transformace Mostu k životu o.p.s. na příspěvkovou organizaci Most k životu Trutnov byla jedním
z přijatých opatření v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen proces KPSS), které
se stalo nedílnou součástí Střednědobého plánu sociálních služeb města Trutnova 2018 - 2020 (schválen
usnesením ZM_2018-104/3 ze dne 25.06.2018). Do tohoto dokumentu bylo rovněž zařazeno vyhodnocení
potřeby vzniku nových služeb sociální prevence pro osoby sociálně vyloučené, tj. noclehárny a případně
také nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší. Vzhledem k tomu, že se do konce roku 2020
nepodařilo nalézt vhodného poskytovatele těchto služeb, promítla se zmiňovaná potřeba v rámci procesu
KPSS rovněž do navazujícího Střednědobého plánu sociálních služeb města Trutnova 2021 - 2023
(schválen usnesením ZM_2021-117/3 ze dne 22.06.2021).
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Po nástupu Mgr. M. Hillebrandové do funkce ředitelky Mostu k životu Trutnov byly znovu zvažovány všechny
okolnosti a po jejich vyhodnocení bylo ujednáno, že poskytovatelem výše uvedených sociálních služeb bude
právě tato příspěvková organizace města. Aby nevznikla nová sociální služba bez zohlednění praktických
zkušeností, byl z podnětu Mgr. M. Hillebrandové zahájen na začátku roku 2021 tzv. „Pilotní projekt dočasné
noclehárny pro osoby bez přístřeší“, a to v objektu holobytů v ul. Na Dvorkách 244, Trutnov 2 (schválen
usnesením RM_2021-32/1 ze dne 11.01.2021). Pilotní projekt potřebu noclehárny prokázal a zároveň
nastínil, jak by měla činnost této služby vypadat po provozně organizační stránce.
Protože je potřeba vzniku sociálních služeb pro osoby bez přístřeší v Trutnově a blízkém okolí zařazena
rovněž do Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 – 2023, má rozšíření
okruhu poskytovaných služeb Mostem k životu Trutnov také podporu Odboru sociálních věcí KÚ, se kterým
bylo vše dopředu konzultováno, a to včetně finančního zabezpečení plánované noclehárny. Co se týče
vzniku nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší, tak bylo prozatím ujednáno jeho odložení až po
vyhodnocení činnosti noclehárny a vytvoření dostatečného zázemí této služby (předpoklad rekonstrukce
objektu v areálu bývalých kasáren).
Vznik noclehárny je po konzultaci s kompetentními pracovníky Odboru sociálních věcí KÚ naplánován na
listopad letošního roku s tím, že tato služba bude od ledna roku 2022 zařazena do Sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a Most k životu Trutnov obdrží na provoz
noclehárny ještě v letošním roce potřebné finanční prostředky ze SR.

