
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 28. 4. 2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem 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 schválení dotace ve výši 100 000 Kč na činnost na rok 2021 - na mzdové a 
provozní náklady.
Ředitelka paní Bc. Bohumila Urbanová odůvodnila svou žádost tím, že dosud nejsou jejich služby placeny VZP, přestože 
poptávka po těchto službách stále stoupá. Dále uvádí, že příspěvek klienta tvoří 13% reálných nákladů, zbývající část je 
financována z jiných zdrojů, především z dotace z rozpočtu měst a obcí. Rodinám pomáhají vyřídit si žádost o 
příspěvek na péči a pokud je rodina i tak v nepříznivé finanční situaci, nabízejí individuální slevu nebo poskytují péči 
bezplatně. Ani v jednom případě nedošlo ze strany hospice k odmítnutí či neposkytnutí péče z finančních důvodů. 
Každoroční nárůst celkového počtu klientů provází i potřeba navýšení nákladů na činnost. V roce 2018 činil rozpočet 1,8 
mil. Kč, v roce 2020 činil 3,7 mil., v letošním roce je naplánován rozpočet ve výši 3,8 mil. Kč.

Odbor ŠSVZaK doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč pro Domácí hospic Nablízku, z.ú.
Veřejnoprávní smlouva byla zkontrolována právníkem města Mgr. Martinem Dostálem, DiS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu města na činnost pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem, 
včetně veřejnoprávní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2021 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Kryto odd.§ 4341, pol.č.5229,org.č. 
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100 000,00 Kč

Domácí hospic Nablízku 

V letošním roce nebyla dotace dosud čerpána.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
16. 3. 2021 Projednáno RM

130 schválila

         

Dosavadní rozhodnutí:
V letošním roce:
Usnesení RM č. 130 ze dne 16. 3. 2021 - I. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu města na činnost 
pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem, II. ukládá odboru ŠSVZaK vypracovat veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá n.L., III. pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá n.L., IV. předkládá ZM dne 28. 4. 2021 ke schválení.
Usnesení RM č. 164 ze dne 30. 3. 2021 - RM schválila dotaci z Charitativního programu ve výši 34.990 Kč na zakoupení 
dvou koncentrátorů kyslíku pro COVID pacienty
V roce 2020:
Usnesení ZM č. 78 ze dne 17. 6. 2020 - poskytnuta dotace na činnost z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč



Usnesení RM č. 659 ze dne 1. 12. 2020 - poskytnuta dotace z Charitativního programu na zakoupení invalidního vozíku, 
zástěny k polohovacímu lůžku, celoroční pneu a dálniční známky na 4 služební vozidla a mobilní telefon ve výši 38 740 
Kč.


