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1.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace Kamarád
LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec Ing. Andrey Rábové a schvaluje organizaci poskytnutí
mimořádné účelové investiční dotace ve výši 152 373,00 Kč k zakoupení jednoho kusu
sprchového lůžka.
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 153.000,00 Kč na uvolnění
finančních prostředků z rezervního fondu:
Výdaje: 741 - 6171 - 5901
Výdaje: 728 - 4357 - 6351 org. 507

- 153.000,00 Kč (čerpání RF)
+153.000,00 Kč (Kamarád LORM - účelová investiční
dotace)
Odpovídá: Mgr. Sulíková, Ing. Sedláková
Termín: 26.3.2018

2. Zdůvodnění:
Výše investičního fondu organizace ke dni 31.01.2018:
Výše rezervního fondu města ke dni 31.01.2018:

130 821,98 Kč
5.000.000,00 Kč

Sprchové lůžko:
• pro péči o trvale ležící, imobilní klienty (velice obtížná manipulace, fyzicky náročná),
• každodenní využití při úkonech hygieny
• využití v DOZP, kde je manipulace ztěžována zdravotním a psychickým stavem
klientů (mentální a kombinované vady)
• komfort pro klienta
• až 90% snížení námahy obsluhujícího personálu
RM projednala materiál na jednání dne 12.02.2018, nepřijala usnesení.
Stanovisko OSV:
Současný stav fondu investic PO nákup sprchového lůžka neumožňuje, stačí pouze na nutnou
rezervu.
Pojízdné lůžko nemá zvýšené nároky na prostor ani stavební úpravy – řešeno ve spolupráci
s ORMM, dle jejich názoru a místího šetření se jedná o vhodné řešení situace a oprávněnou
investici
Nákupem sprchového lůžka dojde k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb
imobilním klientům.
Organizace nežádala RM o uvolnění 5% vázané rezervy ze schváleného rozpočtu v roce 2017
ani 1 571 mil Kč. vytvořené rezervy schváleného rozpočtu v roce 2017
Doporučujeme žádost ředitelky PO schválit.
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