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Název:
Mimořádná dotace na činnost domova se zvláštním režimem Domova Potoky
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost Domova Potoky, IČO: 28744349 o mimořádnou dotaci na činnost
domova se zvláštním režimem a
rozhodlo
o neposkytnutí mimořádné dotace na činnost domova se zvláštním režimem Domovu Potoky, IČO: 28744349
ve výši 113.900Kč.

Stanovisko RM:
Rada města usnesením 21 16 38 01 ze dne 5.10.2021 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o
neposkytnutí mimořádné dotace Domovu Potoky, IČO: 28744349 na činnost domova se zvláštním režimem ve
výši 113.900 Kč.

Cena:

113 900,00

Návrh postupu:

RM doporučuje rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace

Důvodová zpráva:
Dne 23.06.2021 obdržel odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádost Domova Potoky, IČO: 28744349 (příloha
č.1) o přidělení mimořádné dotace na domov se zvláštním režimem ve výši 113.900 Kč.
Domov Potoky byl v dotačním programu „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny“ v roce 2021
podpořen částkou 46.100 Kč, se kterou dle vyjádření Domova Potoky není možné dlouhodobě tuto službu
poskytovat.
Stanovisko sociálně zdravotní komise:
Vzhledem k nízkému počtu členů, komise nepřijala žádné většinové stanovisko. Komise se jednoznačně
shodla na nutnosti zachovat rovný přístup ve výpočtu a přidělování dotací u všech žadatelů.
Vzhledem k výše uvedenému ponechává komise rozhodnutí o přidělení mimořádných finančních prostředků
zcela na uvážení rady města a zastupitelstva.
Vyjádření:

příloha č. 1
Příloha: žádost_Potoky_anonym.p
df

Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:

Mgr. Eva Štolbová

Předkladatel:

Ing. Anna Lehká
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Statutární město Děčín
k rukám paní Mgr. Evy Štolbové
Rada města
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
V Chřibské dne 23. června 2021
Žádost o podporu Domova Potoky v roce 2021
Vážení,
na základě dotační výzvy jsme jako každoročně požádali o podporu našeho Domova poskytujícího službu
domova se zvláštním režimem dle §50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Trvale pečujeme
o občany města. Saturujeme potřeby města, které nemá dostatečný počet lůžek pro potřebné občany,
a pomáháme tak vyřešit nepříznivou sociální situaci těchto jedinců.
Nepříznivé sociální situace zájemců o službu i stávajících klientů řešíme se sociálním odborem města.
Vzájemná spolupráce je efektivní a díky ní se daří nepříznivé situace řešit v relativně krátkém čase ke
spokojenosti všech zúčastněných stran. Tuto skutečnost si lze na odboru města ověřit. Bohužel však bez
finančních prostředků není možné službu dlouhodobě poskytovat. Rádi bychom Vám tak osvětlili naši
konkrétní situaci, která je na hraně udržitelnosti a požádali o další podporu reflektující níže uvedené
skutečnosti.
Z celkové kapacity 68 lůžek máme v síti Ústeckého kraje z metodických důvodů jen 25 lůžek. Zbylý poměr
pro dofinancování 43/68 je tedy třeba získat z jiných zdrojů, které ostatně předpokládá i dotační titul
z prostředků MPSV prostřednictvím Krajského úřadu. Oslovujeme tak obce, města a další kraje jako
domovská místa našich klientů, aby podpořili službu, kterou jejich občané potřebují. Služba domova
se zvláštním režimem se není schopna ufinancovat, což doložím jednoduchým výpočtem. Úhrada za pobyt
(ubytování, stravu a související) je dána prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., které se držíme a plně
ji respektujeme. S tím souvisí i skutečnost, že je třeba dle zákona č. 108/2006 Sb. ponechat klientovi
minimálně 15 % z příjmu, tzn. že pokud mu důchod nestačí na úhradu plus povinný zůstatek, musíme úhradu
snížit. Může doplácet rodina, pokud ji dotyčný má, ale děje se to zřídka a ze zákona to není žádná povinnost.
I písemný závazek rodiny je jen velmi těžko vymahatelný. Uvažujeme-li tedy o maximální možné úhradě
za jednolůžkový pokoj v případě dostatečného příjmu, je to v průměrném měsíci 11.560,--. Pokud by dotyčný
vyžadoval maximální péči a byl mu přiznám nejvyšší IV. stupeň závislosti na péči, získáme 13.200,--. V případě
vykázání indikované péče lékařem provedené naším zdravotnickým personálem, je získán příjem z fondů
zdravotních pojišťoven v průměru 3000,-- za měsíc. Celkový příjem je tak na jedno lůžko maximálně
27.760,-. Náklady na lůžko dle rozpočtu na rok 2021 jsou ve výši přes 42 tis. měsíčně. Z toho jednoznačně
vyplývá, že na každé lůžko chybí minimálně 14 tis. měsíčně. Skutečný propad je větší, jelikož všichni nemají
prostředky na tuto úhradu, nemají přiznaný příspěvek na péči v uvedené výši (což bývá u psychiatricky
nemocným klientů mnohdy problém vysvětlit ÚP). Je třeba uvést, že část pokrývají prostředky na výše
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uvedených 25 lůžek z dotačního titulu ÚK z prostředků MPSV. Bez další hlubší analýzy je zřejmé, že velká část
prostředků však chybí.
Uvedený rozpočet nákladů na lůžko je optimální a obvyklý pro službu domova se zvláštním režimem dle §50.
Realita bohužel musí řadu let vycházet z toho, jaké prostředky se podaří získat. Co se týká struktury, mzdové
náklady tvoří více jak 70% nákladů celé služby. Lidé, kteří pečují o klienty a starají se o chod Domova jsou
jeho srdcem. Pokud se nám podaří získat další prostředky, reagujeme díky tomu nárůstem odměn. Neustále
tak dobíháme růst mzdové hladiny v odvětví, kde se posouvají tabulky pro veřejné organizace odměňující
platy, a tím je tlačen celý segment výše. Případně navyšujeme počet pracovníků, abychom mohli dále rozvíjet
a posouvat individuální péči o náročnou cílovou skupinu klientů. Jako jedni z mála totiž pečujeme nejen
o osoby s různými typy demence včetně etylické, ale i o osoby s Huntingtonovou chorobou. Právě proto je
naše cílová skupina již od 40 let věku a je možné, že se budeme posouvat dále k péči o další těžkou cílovou
skupinu.
Věříme, že je z uvedeného zřejmé, že prostředky od obcí, měst a dalších podporovatelů jsou existenčně
natolik důležité, že jejich výpadek může ohrozit fungování služby. V našem případě se nejedná o to, že
základní financování je vyřešeno centrálně z prostředků MPSV prostřednictvím krajů a další prostředky jsou
bonus, podpora navíc, která umožní rozvoj nebo urychlení některých záměrů, ale neohrozí chod. Je to právě
naopak.
Pro demonstraci uvedeme několik faktických informací z historie spolupráce Domova Potoky a města Děčín.
Rok 2012 – registrace od 03/2012
-

byli zde celkem 3 klienti z původní ubytovny
nové nástupy 7 klientů
odešli 4 klienti (zbývá 6 unicitních RČ)

Rok 2013
-

Podpora: 0,-- (nebylo žádáno)

nové nástupy 11 klientů (+ jeden klient pak měnil bydliště a zemřel v roce 2016)
odešlo celkem 8 klientů (zbývá 11 unicitních RČ)

Rok 2014
-

Podpora: 0,-- (nebylo žádáno)

nové nástupy 5 klientů (+ pan Šramko pak měnil bydliště, + paní Kotrbatá pak měnila bydliště a zemřela 2020)
odešlo celkem 9 klientů (zbývá 7 unicitních RČ)

Rok 2015
-

Podpora: 0,-- (nebylo žádáno)

nové nástupy 6 klientů
odešli celkem 2 klienti (zbývá 11 unicitních RČ)

Rok 2016
-

Podpora: 0,-- (nebylo žádáno)

Podpora: 0,-- (nebylo žádáno)

nové nástupy 3 klienti
odešli celkem 3 klienti (+ pan Roušal původně z DC) (zbývá 11 unicitních RČ)
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Rok 2017
-

Podpora: 20.000,-- (dar)

nové nástupy 0 klientů
odešli celkem 2 klienti (zbývá 9 unicitních RČ)

Rok 2018
-

Podpora: 102.000,-- (dotační titul)

nové nástupy 3 klienti
odešli celkem 2 klienti (zbývá 10 unicitních RČ)

Rok 2019
-

Podpora: 160.000,-- (dotační titul)

nové nástupy 7 klientů
odešli celkem 3 klienti (zbývá celkem 14 RČ)

Rok 2020

-

Podpora: 92.000,-- (dotační titul – snížení prý
kvůli COVID-19)

pečovali jsme celkem o 14 lidí z Města DC
nové nástupy 2 klienti
odešli celkem 3 klienti

Rok 2021
-

Podpora: 46.100,-- (dotační titul)

celkový počet unicitních RČ k dnešku 12
aktuálně pečujeme o 10 klientů (+ klient, který si k nám přehlásil trvalé bydliště)
evidujeme 13 žádostí (aktualizace jednou za 6 měsíců, 2 žádosti z letošního roku)

Pro ilustraci podpory uvádíme dva grafy. První ukazuje počet unicitních rodných čísel v jednotlivých letech (2021
pracuje s odhadem dle počtu žádostí a vývojem posledních let – aktuálně 10). Druhý ukazuje výši podpory
v jednotlivých letech na jedno unicitní RČ.
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Graf č. 2

Podpora od města Děčín v jednotlivých letech na
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Jak je zřejmé, propad podpory na klienta je značný. O to větší dopad jednotkové podpory souvisí se
skutečností, že pečujeme stabilně o více než 10 občanů města. Postupně dochází k předávání veřejného
opatrovnictví do Chřibské, nicméně klienti jsou stále občany města, a to na ně získává z rozpočtového určení
daní prostředky. Mělo by tak být snahou města podpořit péči, kterou občané potřebují, ať je jim služba
poskytována kdekoli.
Každoročně dochází k růstům mzdové hladiny (začíná to minimální mzdou a končí uvedeným růstem
platových tabulek), a proto je nereálné udržet službu bez stabilní podpory, která reflektuje tyto skutečnosti.
Nemáme jinak téměř žádný vliv na příjmovou stránku. Uvedená vyhláška řešící úhrady je již řadu let beze
změny (poslední změna v roce 2013), i přesto že rostou důchody a inflace zdražuje vstupy. PnP se zvedl
o 10% jednou v roce 2016.
Požadovaná dotace v letošním dotační řízení reflektovala skutečný dlouhodobý průměr klientů z Děčína
v kontextu s potřebnou podporou. Rozdíl optimálních nákladů na lůžko a možných příjmů za rok je výrazně
vyšší než žádost. Část financí je zajištěna z Ústeckého kraje, jak je uvedeno výše. Trvale však pečujeme o více
než 25 klientů z ÚK. Víme, že není v silách města, aby dofinancovalo rozdíl optimálního rozpočtu a příjmů,
ale podpora by měla být adekvátní nastavenému trendu a počtu klientů, o které skutečně pečujeme. Víme
také, že prostředků je omezené množství ve všech oblastech. Nyní si asi udělám řadu nepřátel, ale zcela jistě
jsou oblasti, kde je možné zvážit rozsah, realizaci či pozastavení, ale my jsme tu každý den 365 dní v roce 24
hodin denně se všemi našimi klienty v době před covidem, při nákaze i po covidu.
Žádáme tak o zvážení možnosti podpory, která bude navazovat na skutečnosti z předešlých let, kde jsme rok
2020 již vnímali jako mimořádný a výpadek se podařilo částečně dokrýt z mimořádných prostředků od MPSV
v době pandemie.
Potřebujeme najít optimální a stabilní řešení, které bude reflektovat skutečné potřeby města a naše zapojení
do jejich řešení v daném roce, umožní nám plánovat a službu dlouhodobě udržet. Díky tomu se budeme
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moci soustředit na samotnou péči o Domov, personál a samozřejmě klienty, jejichž spokojenost je naším
cílem. Od 1.1.2020 jsme snížili kapacitu služby postupným rušením vícelůžkových pokojů. Další změny budou
následovat, nicméně jsou v této oblasti velmi závislé na příjmové stránce. Pokles kapacity z důvodu růstu
komfortu má zanedbatelný vliv na náklady služby, ale projeví se v příjmech. Rozvoj službu je tak v přímém
rozporu s realitou financování.
Vzhledem k náročnosti a specifičnosti naší cílové skupiny, řešíme nepříznivé sociální situace obtížně
umístitelných zájemců o službu (následně našich klientů) a s ohledem na nedostatečné kapacity služeb
domova se zvláštním režimem jsme přesvědčeni, že je naše služba potřebná a v některých aspektech
i v regionu ojedinělá. Bez dotačních prostředků obcí, krajů a drobných dárců se však neobejde a nelze udržet
a dále rozvíjet potřebnou kvalitu a komfort péče, které jsou pro klienty služby prvořadé a nezbytné.
Děkujeme za Váš čas a za skutečnost, že se naší situací a touto žádostí zabýváte. Velmi rádi zodpovíme Vaše
dotazy či doplníme další informace a to i osobní návštěvou na jednání.
Děkujeme, že nám pomáháte pečovat o naše klienty, a o to více v této náročné době.
S úctou a přáním příjemných dní ve zdraví za Domov Potoky
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Statutární město Děčín
k rukám paní Mgr. Evy Štolbové
Rada města
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
V Chřibské dne 28. června 2021
Žádost o podporu Domova Potoky v roce 2021 - doplnění
Vážení,
dne 24.6. jsme zaslali žádost o podporu našeho Domova pro letošní rok. Žádost reagovala na skutečný počet
občanů města, kteří jsou našimi klienty v roce 2021 v kontextu s dřívější výši podpory ze strany města Děčín.
Rádi bychom doplnili žádost o částku podpory, o kterou žádáme. V roce 2019 jsme získali podporu
Kč 160.000,-. Jelikož počet občanů města v našem Domově byl i v loňském roce stejný, očekáváme dle vývoje
podobný stav v roce letošním. I přesto, že meziročně vzrostly opět náklady zejména na mzdy, žádáme Vás
o rozdíl mezi podporou z roku 2019 a již schválenou podporou pro rok 2021. Rok 2020 byl pro všechny
neznámý a specifický. Výpadek v roce 2020 souvisel s neznámou skutečností, nemocí COVID-19. Částečně
ho pomohl kompenzovat dotační titul z MPSV na vícenáklady a ztrátu příjmů. Náročný rok se tak podařilo
zvládnout.
Na základě uvedeného v žádosti a výše, žádáme o individuální dotaci ve výši Kč 113.900,--.
V případě potřeby dalších informací jsme k dispozici.
Děkujeme, že nám pomáháte pečovat o naše klienty, a o to více v této náročné době.
S úctou a přáním příjemných dní ve zdraví za Domov Potoky

I
ř
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