Finanční podpora Pečovatelské službě Napajedla z rozpočtu Zlínského
kraje
Rozpočet pro Pečovatelskou službu Napajedla na rok 2015 na straně předpokládaných
nákladů činil 3 578 989,- Kč. Příjem tvořily předpokládané příjmy od klientů za služby
(1 140.000,- Kč), poskytnutá dotace a dofinancování služby zřizovatelem.
Město Napajedla, jako poskytovatel sociální služby – pečovatelské služby, obdrželo,
na základě schváleného Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu
Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015, finanční
podporu v celkové výši 1 381 440,- Kč (1 177 870,-Kč + navýšení dotace v 9/2015
o 203 570,- Kč).
Na základě zřízení nové příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla s datem
poskytování služby od 1.10.2015 muselo dojít nejen k rozdělení dofinancování služby
městem, ale i poskytnuté dotace.
Tato dotace se rozdělila mezi poskytovatele pečovatelské služby město Napajedla (za období
od 1.1.2015 do 30.9.2015) a nového poskytovatele peč. služby Pečovatelskou službou
Napajedla, příspěvkovou organizaci (od 1.10.2015 do 31.12.2015).
Vše však muselo proběhnout legislativně – ukončení „Pověření …“ a „Veřejnoprávní
smlouvy…“ mezi Zlínským krajem (ZK) a městem Napajedla (již proběhlo v obou
zastupitelstvech) a schválení nových smluv mezi Pečovatelskou službou Napajedla, p.o. a
ZK. V současné době už má PSN, p.o. schváleno Pověření k výkonu SOHZ, Veřejnoprávní
smlouva bude schvalována až na prosincovém zasedání zastupitelstva ZK.
Zároveň do konce října musí být finanční podpora včetně naplnění alikvotního podílu
sjednané roční výše indikátoru služby městem vyúčtována a musí být vrácen přeplatek
Zlínskému kraji. ZK následně po schválení veřejnoprávní smlouvy pro PSN, p.o. zašle městu
Napajedla finanční příspěvek pro tuto příspěvkovou organizaci. Vše by mělo proběhnout
do konce r. 2015.
Město Napajedla děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou finanční podporu na zajištění
dostupnosti sociální služby – pečovatelské služby.
Zároveň děkuje pracovnicím Krajského úřadu Zlínského kraje za ochotu a vstřícnost
při časově náročném zabezpečení všech změn dokumentů k dotacím v souvislosti se změnou
právní formy poskytovatele Pečovatelské služby Napajedla (vše muselo být projednáno v radě
a zastupitelstvu obou smluvních stran).
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