
Zastupitelstvo města 

Lysé nad Labem 
 
                                                                                                                                

                konané dne 20. 06. 2018 

 

 

 

 

Žádost o schválení Veřejnoprávní smlouvy s Domácím 
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Rada města projednala žádost dne 12. 06. 2018  a  přijala usnesení č. 416: 

 

Rada města  
 

I.  s c h v a l u j e   

poskytnutí dotace ve výši  200 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Domácím 

hospicem Nablízku, z. ú. 

 

II.  p ř e d k l á d á  

ZM  dne 20. 06. 2018 návrh ke schválení.                                                                             

   

 

 

Návrh na usnesení:                                                                                                      

 

Zastupitelstvo města 
 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Domácím 

hospicem Nablízku, z.ú.                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        

                             

 

 

               

                

 



 

Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Domácí hospic Nablízku, z. ú. požádal o dotaci ve výši 200.000 Kč na činnost, např. na plat 

zdravotní sestry, na pohonné hmoty. 

 

Domácí hospic Nablízku , z .ú. byl zapsán do rejstříku ústavů 11. května 2015, předmětem 

činnosti jsou – poskytování domácí zdravotní péče, poskytování sociálních služeb, poskytování 

duchovní a pastorační péče, půjčování zdravotních pomůcek.  

V roce 2016 získal registraci poskytovatele zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta – domácí péče a v roce 2017 získal registraci poskytovatele sociálních služeb – odborné 

sociální poradenství, forma poskytování ambulantní a terénní. Od letošního roku mají zřízenou 

paliativní ambulanci ( Masarykova 176/1, Lysá nad Labem ). 

V současné době pracovníci domácího hospice jednají se Středočeským krajem o zařazení do sítě 

poskytovatelů sociálních služeb, dále jednají se zdravotními pojišťovnami o hrazení zdravotních 

služeb paliativní ambulance z veřejného zdravotního pojištění. Usilují o zařazení hospice do 

projektu ministerstva zdravotnictví na podporu malých domácích hospiců. Cílem tohoto projektu 

je získání finančních prostředků na doplnění stavu odborných pracovníků, tak, aby odpovídal 

požadavkům zdravotních pojišťoven k uzavření smluvního vztahu. 

 

Domácí hospic Nablízku poskytuje odbornou zdravotní péči nevyléčitelně nemocným, 

umírajícím lidem, kteří chtějí závěr svého života prožít doma se svými blízkými. Jedná se o 

mobilní specializovanou paliativní péči, která klientům obstarává vše potřebné přímo v jejich 

domácím prostředí.  

Hospicový tým se skládá z lékaře, zdravotních sester a dalších odborníků. Zdravotní péče spočívá 

především v léčbě bolesti, ale také zajištění všech ostatních potřeb umírajícího v oblasti 

biologické, psychologické, sociální a duchovní. Tytéž služby poskytuje i pečující rodině. Hlavní 

cíl hospicové péče je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, nebyl osamocen a byla 

zachována jeho lidská důstojnost.  

Jedná se o jedinou sociální službu, která po úmrtí klienta zajišťuje vše potřebné a související 

s úmrtím, pečuje o pozůstalé a může zařídit další potřebné úkony v souvislosti s pohřbem. 

  

Domácí hospic Nablízku, z. ú. poskytuje služby v Lysé nad Labem a v obcích a městech 

v dojezdové vzdálenosti cca do 30 km, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.  

 

Služby domácího hospice nejsou zatím hrazené pojišťovnami. Financování této organizace 

probíhá především formou různých grantů, darů a sbírek,  z příspěvků stálých dárců, pořádání 

benefičních akcí  a spoluúčast klienta nebo jeho rodiny. Finančně je podporují např. Stará 

Boleslav – Brandýs nad Labem, Nymburk, Český Brod i Milovice. 

 

Domácí hospic Nablízku je jediný v našem regionu, nejbližší mobilní hospic je v Kladně, 

v Mělníku  a v Praze Čerčanech ( tento hospic je lůžkový i mobilní ). Všechny mobilní hospice 

pracují v dojezdové vzdálenosti do 30 km. 

 

V roce 2017 schválilo město Veřejnoprávní smlouvu s Domácím hospicem Nablízku, z. ú.  o 

poskytnutí dotace z Charitativního programu ve výši 200 000 Kč. Dotace byla určena na krytí 



nákladů mzdových prostředků pro zajištění zdravotních a sociálních služeb a na krytí nákladů na 

pohonné hmoty, s tím, že finanční vypořádání dotace předloží žadatel do 31. 8. 2018. 

V letošním roce je v rozpočtu města, v kapitole sociální věci určena samostatná položka ve výši 

200 000 Kč pro Domácí hospic Nablízku, z.ú. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V letošním roce žádné. 

 

V roce 2017: 

ZM ze dne 1 .11. 2017 usnesení č. 147: schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 2017 – 0324/ŠSK o 

poskytnutí dotace z Charitativního programu ve výši 200 000 Kč. 

 

Návrh řešení: 

Odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury navrhuje RM schválit veřejnoprávní smlouvu o 

spolupráci s Domácím hospicem Nablízku, z.ú. a poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 

200.000 Kč. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Vyjádření Komise sociální a zdravotní bude předloženo dodatečně.  

Veřejnoprávní smlouvu vypracoval Mgr. Martin Dostál, DiS.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Schválený rozpočet na rok 2018: 200.000 Kč 

K dnešnímu dni vyčerpáno: 0 Kč 

 

Vypracovala:  

Alena Uhlířová, sociální pracovnice odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury 

 

 

Příloha: 1) Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. o dotaci 

   2) Aktuální zpráva o činnosti Domácího hospice Nablízku + 2 tabulky 

   3) Návrh veřejnoprávní smlouvy  

              4) Dosud platná veřejnoprávní smlouva č. 2017 – 0324/ŠSK 

              5) Vyjádření sociální a zdravotní komise  

 
 

 

 

     


