
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 20. 5. 2020

Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem o dotaci

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

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

Důvodová zpráva:
Domácí hospic Nablízku požádal o dotaci na rok 2020 ve výši 200.000 Kč na činnost - na mzdové a provozní náklady.
Žádost odůvodnila paní ředitelka Bc. Bohumila Urbanová 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 
finančních prostředků na péči hledá Hospic z jiných zdrojů, jedná se především o dotace z rozpočtu měst a obcí, kde 
jsou služby poskytovány. 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. Dále musí zajistit finanční prostředky na poskytnutí 
odborného sociálního poradenství, které je ze zákona poskytováno zdarma.
V roce 2019 pečovali o 8 osob, v rámci celého ORP pečovali o 11 klientů. Trojnásobně se však zvýšil počet konziliárních 
návštěv u klientů v Lysé nad Labem, zvýšil se zájem o poradenskou činnost. V roce 2018 činilo poradenství 50 hodin, v 
roce 2019 téměř 120 hodin, počet konzultací ve stejném období stoupl ze 77 kontaktů na 204. Každoroční nárůst 
celkového počtu klientů provází i potřeba navýšení nákladů na činnost. V roce 2018 činil rozpočet 1,831.504 Kč, pro rok 
2020 plánují rozpočet ve výši 3,280.400 Kč.

V rozpočtu města je na letošní rok schválena částka 100.000 Kč pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem. 
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury doporučuje tuto částku schválit.

V příloze předkládá odbor Veřejnoprávní smlouvu č. 2018 - 0290/ŠSK ze dne 16. 7. 2018, ve které poskytovatel dává 
žadateli příslib, že v letech 2019 - 2022 poskytne žadateli dotaci z rozpočtu města do výše až 300.000 Kč pro daný 
kalendářní rok, a to pouze za podmínky, že přidělení dotace schválí v každém kalendářním roce Zastupitelstvo města 
Lysá nad Labem. Žadatel je povinen využít dotaci v kalendářním roce, v němž mu byla dotace poskytnuta.

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace v letošním roce je zpracována odborem ve spolupráci s právníkem města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
dotaci ve výši 100.000 Kč na činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2020 02 | Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

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

100 000,00 Kč

Domácí hospic Nablízku

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

8. 4. 2020 Komise Komise pro sociální věci a 
zdravotnictví

doporučuje k odsouhlasení

Komise se nemohla sejít v březnu ani v dubnu kvůli nouzovému stavu. Proto byla žádost poslána členům komise 
e-mailem. Dva členové komise navrhují dotaci navýšit na 120.000 Kč, čtyři členové doporučují dotaci ve výši 100.000 
Kč, jedna členka komise se nevyjádřila, protože se jednání komise z časových důvodů již nechce účastnit.



5. 5. 2020 Projednáno RM

246 doporučuje ke schválení
dotaci ve výši 100.000 Kč na činnost Domácího hospice Nablízku, z. ú. Lysá nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.

Dosavadní rozhodnutí:
V letošním roce žádné.
V roce 2019 vyplacena dotace na činnost ve výši 100.000 Kč, k další žádosti o dotaci RM nepřijala žádné usnesení.


