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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
Ing. Miloš Soukup
sociálních věcí,
13.09.2021
Mgr. Dušan Rejl
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
20.09.2021
zdravotnictví
Příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční
akce v Domově pro seniory
RM_2021-541/11
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro
spolufinancování investiční akce „Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R.
Frimla, Trutnov“, která je formou žádosti aktuálně zaregistrovaná u MPSV ČR,
poskytovatele dotace, v rámci 9. výzvy programu 013 310 „Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024“, dle předloženého
návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
příslib o zabezpečení vlastních zdrojů pro spolufinancování investiční akce „Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov“, která je
formou žádosti aktuálně zaregistrovaná u MPSV ČR, poskytovatele dotace,
v rámci 9. výzvy programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016-2024“, dle předloženého návrhu.
06.09.2021

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
9. výzva programu 013 310
Žádost o dotaci
Datum: 14.09.2021

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Na základě iniciativy Domova pro seniory Trutnov podalo město Trutnov žádost o dotaci u MPSV ČR za
účelem financování investiční akce „Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov“, a to
v rámci 9. výzvy programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016-2024“ (viz příloha). Tato žádost byla odeslána 07.07.2021 (viz příloha).
S realizací výše uvedeného záměru vyjádřila souhlas Rada města Trutnova usnesením RM_2021-541/11 ze
dne 31.05.2021.
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Předmětem zmiňované investiční akce je zvýšení materiálně technického standardu (MTS) poskytovaných
sociálních služeb Domovem pro seniory Trutnov v objektu R. Frimla 936, a to formou přestavby tří
čtyřlůžkových pokojů na šest dvoulůžkových pokojů. V podstatě se jedná o předělení stávajících
čtyřlůžkových pokojů zdí, přičemž v nově vzniklých pokojích musí být kromě vchodových dveří vybudována
také koupelna. V rámci přestavby pokojů je třeba provést rovněž další drobné stavební úpravy (včetně
vytvoření nových úložných prostorů - zabudovaných skříní).
Vzhledem k tomu, že přestavba má v maximální možné míře zvýšit MTS poskytovaných služeb, byla do
záměru současně zapracována instalace kolejnicového stropního zvedacího a asistenční systému. Ve
prospěch tohoto systému „hovoří“ rovněž pozitivní reference z pobytových služeb, které s nim mají velmi
dobré zkušenosti (např. Domov důchodců Tmavý Důl).
Další důvody pro realizaci záměru:
 naplnění dlouhodobého cíle MPSV v podobě zvýšení standardů bydlení v pobytovém zařízení,
 odstranění problému v rámci procesu přijímání nových klientů (klienti ani jejich rodinní příslušníci nemají zájem o pobyt ve čtyřlůžkových pokojích, což komplikuje snahy o 100% naplnění kapacity zařízení, resp. od klientů nejsou získávány v maximální možné míře nejen platby za pobyt, ale zařízení „přichází“ v této souvislosti rovněž o příspěvek na péči – v průměru 20.000 Kč měsíčně/klienta),
 odstranění provozně organizačních problémů (snížení počtu komplikovaných situací v průběhu péče o
klienty, a to s ohledem na jejich zdravotní stav a související potřeby - komplikace se naplno projevily
zejména v období epidemie Covid-19),
 v souvislosti s instalací stropního zvedacího a asistenčního systému výrazné usnadnění práce pečovatelek s ležícími či nechodícími klienty (jedná se o 40% z celkového počtu klientů).
Financování investiční akce a podmínky dotace:
 k většinovému pokrytí nákladů spojených s přestavbou a technickým vybavením nově vzniklých pokojů lze využít 9. výzvy MPSV programu 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024“ (podrobnosti viz příloha),
 minimální výše způsobilých výdajů v rámci této výzvy je 3 mil. Kč, přičemž výše dotace ze státního
rozpočtu činí 75% těchto výdajů (25% tvoří vlastní zdroje žadatele),
 žadatelem o dotaci mohla být mj. obec (žádosti naopak nemohly podávat příspěvkové organizace zřízené ÚSC),
 v případě přiznání dotace je předpokládaná doba realizace přestavby do 30.06.2023 (maximálně do
30.11.2024).
Náklady investiční akce (včetně DPH):
 celkové náklady spojené s vlastní přestavbou pokojů, instalací stropního zvedacího a asistenčního
systému, zpracováním a administrací projektu činí 3.679.786,56 Kč,
 celkové uznatelné výdaje v rámci žádosti o dotaci (100%) činí 3.556.989,34 Kč,
 výše dotace (75%) činí 2.667.742,01 Kč,
 vlastní zdroje žadatele (25%) činí 889.247,34 Kč.

