Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika:
Uzavření dodatku č. 1 k „Prohlášení o vzájemné spolupráci“ mezi statutárním městem Plzeň a
Plzeňským krajem, ve věci společného zájmu v oblasti rozvoje a zkvalitňování sítě sociálníc h
služeb na území města Plzně a Plzeňského kraje.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj podepsaly dne 2. října 2020 „Prohlášení o vzájemné
spolupráci“ ve věci společného zájmu v oblasti rozvoje a zkvalitňování sítě sociálních služeb na
území města Plzně a Plzeňského kraje. Dokument se týká záměrů vzniku nových sociálníc h
služeb na území statutárního města Plzně, které v současné době nejsou na území města
zastoupeny nebo nejsou zastoupeny v dostatečné kapacitě. Obsahem dokumentu byla spolupráce
na následujících projektech:
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Nováček II
• Polyfunkční zařízení – Domov se zvláštním režimem Chvojkovy Lomy a zázemí pro
MDC TOTEM
• Zázemí pro poskytování služeb pro lidi bez domova – noclehárna, nízkoprahové denní
centrum a azylový dům v lokalitě Wenzigova.
Statutární město Plzeň se v čl. IV. odst. 1 prohlášení zavázalo k jejich realizaci v rozsahu za
předpokladu, že bude v rámci rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Plzně zajištěno
a schváleno plné financování výstavby uvedených projektů a předpokládaná spoluúčast města
Plzně na jejich následovném provozování. Realizace projektů je tak vázána na finanční možnosti
města Plzně.
Plzeňský kraj se v čl. V. odst. 2. prohlášení zavázal, že v případě, že budou projekty městem
Plzní realizované a bude jim rozhodnutím o registraci uděleno oprávnění k poskytování
sociálních služeb, tak bude Zastupitelstvu Plzeňského kraje předložen ke schválení materiá l
ohledně zapsání nových a zvýšených kapacit do sítě sociálních služeb. V případě projektu
„Zázemí pro poskytování služeb pro lidi bez domova – noclehárna, nízkoprahové denní centrum
a azylový dům v lokalitě Wenzigova“ se jedná o následující kapacity: 26 lůžek azylového domu,
40 lůžek noclehárny (30 pro zimní období) a zvýšení okamžité kapacity nízkoprahového denního
centra o 20 klientů.
V rámci Dodatku č. 1 se k původnímu znění prohlášení doplňuje bod č. VI., který zavazuje
obě smluvní strany, že pro projekt „zázemí pro poskytování služeb pro lidi bez domova“
bude každá ze smluvních stran hradit 50% rozdílu mezi náklady na financování sociálních
služeb a výnosy (úhrady od uživatelů, dotace ze státního rozpočtu a další). Rozdíl mezi
náklady a výnosy určený k dofinancování bude vždy výsledkem společného jednání
zástupců Plzeňského kraje a statutárního města Plzeň, na základě podkladů předložených
Městskou charitou Plzeň a Armádou spásy v České republice, z. s. a všech souvisejících
skutečností. Důvodem pro zmíněné řešení je skutečnost, že v současné době platný vzorec pro
výpočet vyrovnávací platby, který je nastaven Plzeňským krajem, není dostatečný pro
předpokládané náklady služby Azylový dům, který má být provozován organizací Armáda spásy
ČR. Především z důvodu vyšších personálních nároků na poskytování sociální služby. Vzorec
pro výpočet vyrovnávací platby je v současné době nastaven:
VP=(FP*L) -(SU*L)
VP – vyrovnávací platba;
FP – stanovená hodnota platby na 1 lůžko/den, která odpovídá obvyklým nákladům
na 1 lůžko/den, v roce 2021 je stanovena na 545 Kč na jeden lůžko/den;
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L – celkový plánovaný počet lůžko/dnů, stanoven na základě počtu lůžek uvedených v krajské
síti a plánované doby poskytování služby v příslušném roce;
SU – stanovená sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko/den, v roce 2021 stanovena na 80
Kč na jeden lůžko/den.
3. Předpokládaný cílový stav:
Schválit uzavření Dodatku č. 1 k „Prohlášení o vzájemné spolupráci“ mezi statutárním městem
Plzeň a Plzeňským krajem.
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 nás ledných, například
provozních nákladů):
Předpokládané provozní výdaje jsou alokovány v rámci schváleného střednědobého výhled u
rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve výši 5 mil. Kč od roku
2023. Nárok na financování provozu vznikne po 1. 7. 2023. Případné další provozní nároky budou
řešeny se spoluúčastí Plzeňského kraje.
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 RMP č. 685 ze dne 24. 8. 2020.
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=101040
Usnesení RMP č. ze dne 10. 5. 2021.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzeň:
Nejsou.
10. Příloha:
Příloha č. 1 – znění Dodatku č. 1 k „Prohlášení o vzájemné spolupráci“ mezi statutárním městem
Plzeň a Plzeňským krajem
Příloha č. 2 – znění „Prohlášení o vzájemné spolupráci“ mezi statutárním městem Plzeň
a Plzeňským krajem
Příloha č. 3 – Usnesení Rady Plzeňského kraje ze dne 26. 4. 2021
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