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       V Čelákovicích dne 5. 1. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Mgr. Václava Snítilá, 
vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice 

 
 
MATERIÁL Č. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 9/2016 DNE 13. 01. 2016 
 
KONCEPCE ROZVOJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČELÁKOVICE PRO OBDOBÍ 
LET 2015 – 2025 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě úkolu Rady města Čelákovic dle usnesení č. 16/2015/5.2 ze dne 8. 6. 
2015 zpracovala vedoucí Pečovatelské služby Čelákovice „Koncepci rozvoje 
Pečovatelské služby Maják města Čelákovic pro období 2015 – 2025“, která byla 
zpracována v termínu a odevzdána dne 31. 8. 2015. 
 
Rada města Čelákovic na schůzi č. 25/2015 dne 22. 9. 2015 projednala předloženou 
koncepci a přijala usnesení č. 5.8.1 ve věci seznámení se s koncepcí a č. 5.8.2, 
kterým uložila komisi bytové a sociální projednat tuto koncepci a vydat k ní 
stanovisko. Komise bytová a sociální na svém jednání č. 12 dne 5. 11. 2015 
projednala tuto koncepci a neměla k ní připomínky. 
 
Na základě výše uvedeného projednala tuto agendu Rada města Čelákovic na 
schůzi č. 33/2015 dne 15. 12. 2015 a přijala usnesení č. 5.3, kterým doporučila 
Zastupitelstvu města schválit Koncepci rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro 
období let 2015 – 2025.  
 
Předkládaná koncepce Pečovatelské služby Čelákovice si klade za cíl zlepšit kvalitu 
zajištění podmínek pro důstojný a spokojený způsob života příjemců služeb, a to se 
zachováním stávajícího personálního obsazení Pečovatelské služby. V současné 
době je zde zaměstnáno 8 pracovníků (1 vedoucí, 6 pečovatelek, 1 pracovník 
v sociálních službách). Pečovatelská služba působí na území města Čelákovic ve 2 
objektech (Kostelní 26, Na Hrádku 462). Nejvýznamnější změnou je změna statutu 
Pečovatelské služby, která je jednou ze dvou organizačních složek města bez právní 
subjektivity dle čl. 6 odst. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice 
I/6/2015 (vedle Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice).  
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Současným trendem je transformace organizačních složek (Městský bazén 
Čelákovice) na příspěvkové organizace. Logickým krokem je transformovat 
pečovatelskou službu také na příspěvkovou organizaci města. V řadě měst je 
pečovatelská služba zřizována jako příspěvková organizace. Výhodami jsou 
především samostatnost v rozhodování, rozšíření kompetencí, ale zároveň i 
zodpovědnost za přijatá opatření. Výhodou je i větší možnost čerpání financí 
z dotačních programů. Rozsah činnosti bude přesně vymezen ve zřizovací listině, 
která bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města Čelákovic. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
RM č. 16/2015/5.2 ze dne 8. 6. 2015 
RM č. 25/2015/5.8.1 a 5.8.2 ze dne 22. 9. 2015  
RM č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
3.1.1 schvaluje Koncepci rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro období 
let 2015 – 2025. 
3.1.2 souhlasí s transformací Pečovatelské služby Čelákovice z organizační 
složky na příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Čelákovice ke dni 1. 7. 
2016. 
3.1.3 ukládá místostarostovi II připravit návrh znění zřizovací listiny 
Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, a předložit tento 
návrh ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne 30. 3. 2016. 
 
PŘÍLOHY 
 
Koncepce Pečovatelské služby Čelákovice pro období let 2015 – 2025 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Radka Körnerová, vedoucí odboru 
pro občanské záležitosti 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková, 
právník městského úřadu 

 


