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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
s účinností od 1. 1. 2022
1. změnu zřizovací listiny Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, formou dodatku
č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

Důvodová zpráva:
Ředitel Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace (dále jen DS Dobětice) předložil dne
17. 5. 2021 návrh na rozšíření hlavní činnosti organizace o činnost poskytování sociální služby s
názvem „odlehčovací služby“. Jedná se o službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 44 Odlehčovací služby
(1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o
které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
V současné době žádné zařízení sociálních služeb města Ústí nad Labem neprovozuje sociální službu
odlehčovací služby.
DS Dobětice, by poskytoval od 1. 1. 2022 odlehčovací služby formou pobytové služby, jednalo by se o
2 lůžka. Odlehčovací služba by byla poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického postižení nebo zdravotního postižení, které jsou ve svém domácím prostředí a pečuje o ně
rodina, či blízká osoba. V případě, že pečující osoba potřebuje nezbytný odpočinek např. z důvodu své
nemoci, pobytu v lázních, dovolené apod. je možné pro opečovávanou osobu zajistit odlehčovací
služby na několik dní, nejdéle však na 3 měsíce.
Podmínkou pro poskytování této sociální služby je však registrace v Základní síti sociálních služeb
Ústeckého kraje. Od 1. 1. 2019 až do odvolání je zastaveno rozšiřování Základní sítě sociálních služeb
v Ústeckém kraji tzn., že nedochází k zařazování nových sociálních služeb, k navyšování počtu lůžek
a úvazků pracovníků v přímé péči. Ve výjimečných případech lze novou sociální službu zařadit do
základní sítě, avšak potřebnost služby musí být řádně zdůvodněna a předem projednána s odborem
sociálních věcí KÚÚK. Jednání s KÚÚK již proběhlo a očekáváme, že po schválení dodatku ke
zřizovací listině, kterým se rozšíří hlavní předmět činnosti organizace o sociální službu „odlehčovací
služby“, bude KÚÚK schválena registrace této služby od 1. 1. 2022, bez nároku na dotaci ze státního
rozpočtu. V případě zájmu veřejnosti o tuto službu, by mohly být odlehčovací služby od 1. 1. 2023
rozšířeny o další lůžka (max. celkem na 6 lůžek) včetně možnosti podání žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu na tuto službu.
DS Dobětice nebude pro rok 2022 na 2 lůžka odlehčovací služby požadovat od zřizovatele ani ze
státního rozpočtu finanční prostředky. Dle kalkulace DS Dobětice by v roce 2022 měly výnosy od
klientů pokrýt náklady na tento pilotní projekt.
V příloze č. 1 důvodové zprávy je žádost PhDr. Jiřího Vronského, ředitele DS Dobětice ze dne 14. 5.
2021, o rozšíření hlavní činnosti o odlehčovací službu – pobytová forma.
Odbor MOSRI předkládá návrh na změnu zřizovací listiny. Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dojde k
rozšíření hlavního předmětu činnosti DS Dobětice.
Znění Čl. III. zřizovací listiny ze dne 24. 4. 2019:
Čl. III.
Hlavní účel a předmět činnosti organizace
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v zařízení sociálních služeb

Důvodová zpráva:
formou pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon o sociálních službách“).
2. Hlavní předmět činnosti organizace:
a) sociální služba domovy pro seniory je vymezena v § 49 zákona o sociálních službách, a je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
b) sociální služba domovy se zvláštním režimem je vymezena v § 50 zákona o sociálních službách a je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
3. Při poskytování sociálních služeb je organizace povinna dodržovat Standardy kvality sociálních
služeb.
4. Při zajišťování sociálních služeb uvedených v tomto článku organizace spolupracuje s českými a
zahraničními fyzickými a právnickými osobami, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s posláním a
prací organizace.
5. Organizace poskytuje závodní stravování svým zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního
stravování.
Znění Čl. III. zřizovací listiny DS Dobětice od 1. 1. 2022
Čl. III.
Hlavní účel a předmět činnosti organizace
1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
formou pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále je „zákon o sociálních službách“).
2. Hlavní předmět činnosti organizace:
a) sociální služba domovy pro seniory je vymezena v § 49 zákona o sociálních službách, a je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
b) sociální služba domovy se zvláštním režimem je vymezena v § 50 zákona o sociálních službách a je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
a osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
c) sociální služba odlehčovací služby je vymezena v § 44 zákona o sociálních službách, a je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby
je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
3. Při poskytování sociálních služeb je organizace povinna dodržovat Standardy kvality sociálních
služeb.
4. Při zajišťování sociálních služeb uvedených v tomto článku organizace spolupracuje s českými a
zahraničními fyzickými a právnickými osobami, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s posláním a
prací organizace.
5. Organizace poskytuje závodní stravování svým zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního
stravování.

Návrh znění dodatku č. 1 byl odsouhlasen na jednání rady města dne 31. 5. 2021.

Důvodová zpráva:

Přílohy:
č. 1
Žádost ředitele DS Dobětice ze dne 14.5.2021
č. 2
Návrh dodatk č. 1 ke zřizovací listině DS Dobětice

