Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Rozpočtové opatření v rozpočtu OSS MMP – poskytnutí dotace Městské Charitě Plzeň,
IČ 45334692, Francouzská 40A, Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova
a dopravy zdravotně postižených osob – rekondiční pobyty.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 613 ze dne 12. 12. 2013 schválilo dotaci ve výši
200 000,- Kč pro Tyfloservis, o. p. s. na sociální službu s názvem „Tyfloservis, o.p.s. - krajské
ambulantní středisko Plzeň“.
Sociální služba „Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň“ je od
1. dubna 2014 do 31. 12. 2014 financována z prostředků individuálního projektu Plzeňského
kraje – „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 2. etapa“. Z tohoto důvodu organizace
Tyfloservis, o. p. s. bude z přidělené dotace čerpat jen 50 000 Kč na provozní náklady leden –
březen 2014.
Ing. Radolf, ředitel Polikliniky Bory, s.r.o., která provozuje v Domově sv. Františka,
Wenzigova 5, Plzeň ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova, oznámil dopisem ze
dne…. OSS MMP, že ke konci dubna 2014 již vyčerpal finanční prostředky na jednorázový
spotřební zdravotní materiál (SZM) ve výši 50 tis. Kč určené smlouvou na běžný rok. Jednou
z příčin vzniku této situace je značný nárůst klientely, která si „zvykla“ na poskytovanou péči
v prostředí, ve kterém je z části koncentrována a pohybuje se v jeho blízkém okolí. Druhou
a neméně významnou příčinou je výskyt onemocnění, která si vyžadují dražší a opakovanou
léčbu. V neposlední řadě způsobila zvýšení nákladů i vyšší cena některých léků a léčivých
přípravků, a to i přes skutečnost, že jsou přednostně užívána generika, která jsou oproti
originálním lékům a léčivým přípravkům levnější a pro pacienta dostupnější. O této skutečnosti
byla ředitelem informována i Městská Charita Plzeň, jejíž klienti tvoří 95 % všech pacientů.
Poskytování zdravotní péče lidem bez domova je velice důležitá i s ohledem na preventivní
opatření směrem k veřejnosti. Dostupná zdravotní péče je i jedním z opatřeních vládou
schválené Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020.
Městská Charita Plzeň ihned požádala OSS MMP o poskytnutí dotace na úhradu léků
a zdravotnického materiálu pro svoje klienty. Poskytování lékařské péče by bez tohoto ztratilo
smysl. Je potřeba zohlednit, že podle městem realizované studie Fenomén bezdomovectví
v Plzni je každý 6. bezdomovec ve věkové kategorii 55 +. Poliklinika Bory s.r.o. vysoutěžila
veřejnou zakázku na poskytování zdravotní péče do 30. června 2015. Z tohoto důvodu nemůže
OSS MMP navýšit platby ani na léky, ani na zdravotní materiál. Poskytnutí dotace Městské
Charitě Plzeň, která léky a zdravotní materiál bude za své klienty hradit, je tak jediným
možným řešením, jak vzniklou situaci řešit.
Další část dotace chce Městská Charita Plzeň použít na úhradu dopravy zdravotně postižených
klientů na rekondiční pobyt v Exodu v Třemošné, které Městská Charita Plzeň pořádá 2x do
roka.. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně systému v zajištění dopravy zdravotně postižených
(v předešlých letech odbor dopravu hradil), musí si požadavky organizace od 1. 4. 2014 hradit
samy. Zdravotně postižení ani samotná organizace s těmito vícenáklady nepočítala, a tak
požádala OSS MMP o poskytnutí dotace na úhradu této dopravy.
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Přehled poskytnutých dotací k 29. dubnu 2014:
Souhrn za IČO 45334692
Název akce

Částka
schválená

Zdroj

Rok

ÚMO 1

příměstský tábor 2012, sportovní potřeby,
2012 výtvarný materiál, odměny

ÚMO 1

Projekt Centrum pro rodinu Vinice - provozní
2012 nákl. - energie, nájmy, služby, mzdy

0

ÚMO 3
ÚMO 3

Spolufinancování nákladů na sociální služby
2012 Domov sv Františka (noclehárny)
2012 Tísňová péče

0
25000

ÚMO 4
MMP-SOC

náklady na proplacení hudby na akci
2012 Masopustní zábava
2012 Tísňová péče

MMP-ZDRAV
MMP-ZDRAV

domácí hospicová péče poskytovaná charitní
2012 ošetřovatelskou službou
2012 tísňová péče

MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

provozní příspěvek na provoz služeb: Charitní
pečovatelská služba Plzeň, Osobní asistence
Plzeň, Domov sv. Jiří, Domov sv. Zdislavy,
2012 Domov sv. Františka, Domov sv. Aloise
2012 Zajištění pomoci a služeb lidem bez domova
2012 Chráněné bydlení - kofinancování projektu
Suma 2012

5000

1200
0
0
0

10521000
40000
2000000
12592200

ÚMO 1

krytí osobních nákladů (hrubé mzdy, odvody)
a provozní náklady (energie, opravy, spoje,
2013 školení, supervize, kanc. potřeby)

ÚMO 3

projekt Tísňová péče, provozní náklady,
2013 osobní náklady

50000

ÚMO 3
MMP-SOC

projekt Domov sv. Františka - provozní
2013 náklady (energie, opravy, služby a vybavení)
2013 Tísňová péče

0
20000

MMP-ZDRAV

Charitní ošetřovatelská služba - zakoupení
2013 zdravotních pomůcek

MMP-OSS

Pomoc lidem bez domova + zajištění
2013 Fokusních skupin

MMP-OSS

kofinancování soc. služeb Charitní
pečovatelská služba, Tísňová péče, Domov
pro seniory, Dom. sv. Františka - azylový
dům, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v
tísni, Dom. sv. Aloise , Osobní asistence
2013 MCH, Nízkoprahové denní centrum
Suma 2013

5000

0
60000

10845000
10980000

ÚMO 3

projekt Tísňová péče-provozní a osobní
2014 náklady

0

ÚMO 3

projekt Domov sv. Františka-noclehárny-testy
2014 na detekci drog

0

ÚMO 1

příspěvek na pokrytí osobních nákladů
2014 projektu Domov sv. Františka

0

provozní náklady Chráněného bydlení
(energie)
Tísňová péče
Domov se zvl. režimem sv. Aloise
Domov sv. Františka - noclehárny
Osobní asistence MCHP
Charitní pečovatelská služba

0
0
2050000
1600000
450000
2300000

ÚMO 2
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014
2014
2014
2014
2014
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MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS
MMP-OSS

2014
2014
2014
2014

Domov pro seniory sv. Jiří
Domov sv. Františka - azylový dům
Domov sv. Zdislavy
Domov sv. Františka - NZDM
Suma 2014

Suma 2012 - 2014

3100000
0
0
900000
10400000
33972200

3. Předpokládaný cílový stav:
1. Poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 150tis. Kč organizaci s názvem Městská Charita
Plzeň, IČ 45334692, Francouzská 40A, Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez
domova a dopravy zdravotně postižených osob – rekondiční pobyty, po provedení
rozpočtového opatření.
2. Provést rozpočtové opatřením spočívající ve:
a) snížení provozních výdajů Odboru sociálních služeb MMP – transfery jiným organizacím –
Tyfloservis, o.p.s., IČ 26200481 na sociální službu „Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní
středisko Plzeň“ o částku 150 tis. Kč;
b) zvýšení provozních výdajů Odboru sociálních služeb MMP - transfery jiným organizacím Městská Charita Plzeň, IČ 45334692, Francouzská 40A, Plzeň – o částku 150 tis. Kč.
4. Navrhované varianty řešení:
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení:
Viz návrh usnesení, jiná varianta se nenavrhuje.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů):
Poskytnutí dotace bude kryto ze schváleného rozpočtu OSS MMP pro rok 2014 po provedení
rozpočtového opatření.
7. Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků:
Viz ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí:
Usnesení ZMP č. 613 ze dne 12. prosince 2013.
Usnesení KSV RMP č. 6/14 ze dne 10. března 2014, kterým doporučila RMP poskytnout dotaci
ve výši 150tis. Kč organizaci s názvem Městská Charita Plzeň, IČ 45334692, Francouzská
40A, Plzeň na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova a dopravy zdravotně postižených
osob – rekondiční pobyty, po provedení rozpočtového opatření.
Usnesení RMP č. 551 ze dne 15. května 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost Městské Charity Plzeň
Příloha č. 2 – Dopis Ing. Radolfa, ředitele Polikliniky Bory s.r.o.
Příloha č. 3 – Oznámení organizace Tyfloservis, o.p.s.
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