
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Žádost o dotaci z rozpočtu města pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. 

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Uhlířová Alena (sociální pracovnice, DPS, zvl.příjemce důchodu, KD,char.fond)

Důvodová zpráva:
Domácí hospic Nablízku, z.ú. podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem ve výši 200 000 Kč na 
činnost pro rok 2022.
Ve své žádosti uvádí, že poptávka po službách hospicové péče stoupá. Pro malé mobilní hospice, jako je Domácí hospic 
Nablízku, jsou ze strany zdravotních pojišťoven stále nastaveny takové podmínky, které neumožňují hradit paliativní 
péči z těchto zdrojů. Proto si zajišťují finanční prostředky jinak, především dotacemi z rozpočtu měst a obcí, kde 
poskytují služby. Část nákladů je pokryta z darů od individuálních a firemních dárců, z výtěžku benefičních akcí apod.
Příspěvek klienta na hospicovou péči tvoří pouhých 13 % reálných nákladů, zbývající část, tedy 87 % finančních 
prostředků na péči, financuje Domácí hospic Nablízku z jiných zdrojů. Domácí hospic Nablízku také pomáhá klientům 
vyřídit žádosti o příspěvek na péči, který zpravidla několikanásobně převyšuje částku potřebnou k uhrazení domácí 
hospicové péče. Pokud je rodina i přesto v nepříznivé finanční situaci, nabízí individuální slevu nebo poskytují péči 
bezplatně. V roce 2021 ani v jednom případě nedošlo ze strany Domácího hospice Nablízku k odmítnutí či neposkytnutí 
péče o klienta z finančních důvodů. Domácí hospic Nablízku poskytuje široké spektrum služeb - doprovázení klientů v 
jejich domácím prostředí, podpora pečující rodiny, provozování ambulance paliativní medicíny, bezplatné odborné 
sociální poradenství, provozování půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, spolupráce s místními organizacemi 
- Římskokatolickou a Českobratrskou církví, Farní charitou, mateřskými školami, Skautským oddílem, knihovnou, 
Domovem Na Zámku a místními podnikateli.

Odbor školství, sociální věcí, zdravotnictví a kultury navrhuje zastupitelstvu města schválit dotaci ve výši 100 000 Kč, 
která byla schválena v rámci rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost Domácího hospice Nablízku na rok 2022.

Veřejnoprávní smlouva byla vypracována odborem školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, byla zkontrolována a 
schválena právníkem města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic 
Nablízku, z.ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502,

II. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., 
Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2022 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto odd,§ 4341, pol.č. 5229, org. j. 20, 
org. č. 5208

100 000,00 Kč

Domácí hospic Nablízku

V letošním roce nebylo čerpáno.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

12. 4. 2022 Projednáno RM

224 doporučuje



RM I. bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na činnost na rok 2022 pro 
Domácí hospic Nablízku, z. ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, II. doporučuje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o schválení dotace ve výši 100 000 Kč na činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., 
Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, III. předkládá Zastupitelstvu města Lysá nad Labem na 
nejbližší zasedání.

Dosavadní rozhodnutí:
V letošním roce:
Usnesení RM 12. 4. 2022 - RM I. bere na vědomí žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na 
činnost na rok 2022 pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, II. 
doporučuje uzavření veřejnoprávní smlouvy o schválení dotace ve výši 100 000 Kč na činnost na rok 2022 pro Domácí 
hospic Nablízku, z. ú., Jahodová 1857, Lysá nad Labem, IČO: 040 66 502, III. předkládá Zastupitelstvu města Lysá nad 
Labem na nejbližší zasedání.
V loňském roce:
ZM usnesením č. 44 ze dne 12. 5. 2021 - schválena dotace na činnost na rok 2021 pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. ve 
výši 100 000 Kč včetně veřejnoprávní smlouvy.


