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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitele Domova pro seniory a Pečovatelská služba v
Žatci, Mgr. Petra Antoniho, a schvaluje snížení příspěvku zřizovatele na rok 2016 příspěvkové
organizaci Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852, 438 01 Žatec o
2.000.000,00 Kč.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 2.000.000,00 Kč takto:
Výdaje: 728-4350-5331,org. 508
Výdaje: 739-3613-6121, org.808

- 2. 000. 000,00 Kč (snížení příspěvku)
+ 2. 000. 000,00 Kč (Domov pro seniory - zateplení,
okna)
Odpovídá: Ing. Sedláková, Mgr. Sulíková
Termín:
31.12.2016

2. Zdůvodnění:
Příznivý rok 2016 - neočekávaně zvýšené výnosy:
1. dotovaná pracovní místa – ÚP ČR – 1.250 tis. Kč – velký personální pohyb zapříčiněný
odchody do důchodu, pracovními úrazy, apod. – využití možnosti čerpat dotace v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti
2. dotační řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje na poskytování soc. služeb pro rok 2016 –
555 tis. Kč - úspěch ve 2. kole dotačního řízení – oproti reálnému předpokladu a stavu let
předchozích
3. zvýšený výnos z příspěvku na péči – vyplácí ÚP ČR
Situace mimořádná, nelze předpokládat, že stav v roce 2017 bude obdobný.
RM projednala materiál na svém jednání dne 12.12.2016, přijala usnesení č. 581/16 ve znění:
Rada města Žatce projednala žádost ředitele Domova pro seniory a Pečovatelské služby v
Žatci, Mgr. Petra Antoniho, a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit snížení příspěvku
zřizovatele na rok 2016 příspěvkové organizaci Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci,
Šafaříkova 852, 438 01 Žatec o 2.000.000,00 Kč.
Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtovou změnu ve výši
2.000.000,00 Kč takto:

Výdaje: 728-4350-5331, org. 508
Výdaje: 739-3613-6121, org. 808

- 2.000.000,00 Kč (snížení příspěvku)
+ 2.000.000,00 Kč (Domov pro seniory - zateplení, okna).

V případě schválení snížení příspěvku Zastupitelstvem města Žatce schvaluje Rada města Žatce
příspěvkové organizaci Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci změnu závazného
ukazatele:
Příspěvek na mzdy: 6.534.000,00 Kč
Ostatní ukazatele zůstávají beze změny.
Stanovisko odboru:
 V rámci pravidel vyrovnávací platby* by vratka PO měla být směřována do rozpočtu kraje.
 Vyplývá z ustanovení 7.10. Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb ÚK na období 2016-2018 ze dne
13.01.2016.
 Město Žatec přistoupilo k Pověření usn. 27/16 ze dne 23.05.2016 s tím, že příspěvek Města
Žatce poskytovaný PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci na financování
sociální služby tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené v souladu s
Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného zájmu (2012/21/EU).
 Navrhujeme finanční prostředky zapojit do rozpočtu města přímo na investiční akci
Domov pro seniory – výměna oken a zateplení fasády.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme žádost ředitele PO schválit.
3. Příloha:
Žádost ředitele PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

Vyrovnávací platba = platba z veřejných rozpočtů, kterou veřejná instituce poskytuje určitému subjektu k
pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byl vybrán resp. pověřen. Slouží k tomu,
aby se subjekt nedopouštěl porušení zákazu nedovolené veřejné podpory. Subjekt (poskytovatele sociálních
služeb) pak zajímá zejména, od koho vyrovnávací platbu dostane a zda mu její výše postačí pokrýt náklady,
které jsou s poskytováním služby spojeny.
7.10. Poskytovatel je v rámci vyúčtování vyrovnávací platby povinen doložit, že poskytnutá veřejná podpora
nepřesáhla max. výši vyrovnávací platby dle přílohy č. 2 Pověření ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. V
případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Poskytovatel povinen nadměrně vyplacenou částku vrátit na
účet, z něhož byla finanční podpora vyplacena.

