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       V Čelákovicích dne 18. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovali 
 
 

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

místostarosta II 

 
 

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

místostarosta II 
Mgr. Václava Snítilá, vedoucí PS  
Radka Körnerová, vedoucí OOZ 
Ing. Karel Majer, vedoucí OFaP 

Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí OSMI 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1a PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 10/2016 DNE 30. 03. 2016 
 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE – ZŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 09/2016/3.3 ze dne 13. 1. 
2016 je předložen návrh zřizovací listiny nové příspěvkové organizace, kterou by se 
měla stát od 1. 1. 2017 Pečovatelská služba Čelákovice. Součástí zřizovací listiny 
jsou rovněž 3 přílohy. 
 
Příspěvková organizace je zřizována v souladu s „Koncepcí rozvoje Pečovatelské 
služby města Čelákovic pro období 2015 – 2025“, kterou doporučila Rada města ke 
schválení Zastupitelstvu města usnesením č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo předloženou koncepci usnesením č. 
09/2016/3.1 ze dne 13. 1. 2016. 
 
Termín posunutí zřízení příspěvkové organizace (původně plánováno k 1. 7. 2016, 
nově navrhováno k 1. 1. 2017) je spojen s vyúčtováním dotace pro poskytování 
pečovatelské služby, kterou město pro tento kalendářní rok obdrželo. Zřízení 
příspěvkové organizace k 1. 1. 2017 je z hlediska vyúčtování dotace vhodnější. První 
splátka dotace bude vyplacena v průběhu dubna – května (60 %). V případě zřízení 
příspěvkové organizace k 1. 7. 2016 bychom Středočeskému kraji vraceli 10 % výše 
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dotace. Zároveň by musely být uzavřeny trojstranné smlouvy o převodu dotace, což 
je komplikovaný proces. Zbylá část dotace bude poskytnuta během září – října. 
 
Zrušením organizační složky Pečovatelská služba města Čelákovic k 31. 12. 2016 
dojde k redukci počtu organizačních složek ze dvou na jednu. Tou zůstane nadále 
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice. Výhodami nově zřízené příspěvkové 
organizace jsou především samostatnost v rozhodování, rozšíření kompetencí, ale 
zároveň i zodpovědnost za přijatá opatření a širší možnosti čerpání financí 
z dotačních programů.  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatelé doporučují schválit navržené usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
RM č. 33/2015/5.3 ze dne 15. 12. 2015  
ZM č. 09/2016/3.2, 3.3 ze dne 13. 1. 2016 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 
 
4.1.1 zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 
23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou 
organizaci „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ ke dni 1. 
1. 2017. 
 
4.1.2 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle 
ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu příspěvkové 
organizace „Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace“ 
s účinností od 1. 1. 2017. 
 
PŘÍLOHY 
 
Zřizovací listina p. o. Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace 
Příloha č. 1 k zřizovací listině 
Příloha č. 2 k zřizovací listině 
Příloha č. 3 k zřizovací listině 
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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 
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       V Čelákovicích dne 18. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovali 
 
 

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

místostarosta II 

 
 

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

místostarosta II 
Mgr. Václava Snítilá, vedoucí PS 

 
 
MATERIÁL Č. 4.1b PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 10/2016 DNE 30. 03. 2016 
 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE – VÝŠE ÚHRAD, STATUT DPS, 
KRITÉRIA PRO UMISŤOVÁNÍ OBČANŮ DO DPS 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souvislosti s přípravou zřízení nové příspěvkové organizace, kterou se od 1. 1. 
2017 stane Pečovatelská služba Čelákovice, je nutné aktualizovat vybrané 
dokumenty, které se vztahují k poskytování pečovatelské služby a k domům 
s pečovatelskou službou. 
 
Výše úhrad za poskytování pečovatelské služby je upravena v návaznosti na 
celostátní legislativu. U služeb dochází ke zvýšení ceny v rozmezí 8 – 20 Kč.  
 
Aktualizovány jsou rovněž Statut domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a 
Kritéria pro umisťování občanů do Domů s pečovatelskou službou. Jedná se 
především o aktualizaci legislativní úpravy a názvosloví odborů Městského úřadu 
Čelákovice a poradních orgánů Rady města Čelákovic. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatelé doporučují schválit navržené usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
- 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM č. 11/2008/1.2 ze dne 12. 6. 2008 
ZM č. 13/2012/12.2 ze dne 25. 4. 2012 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 
 
4.1.3 schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, základní činnosti a výši 
úhrad za poskytování pečovatelské služby s účinností od 1. 4. 2016. 
 
4.1.4 schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/200 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Statut Domů 
s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro umisťování občanů do 
Domů s pečovatelskou službou s účinností od 1. 4. 2016. 
 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 

1. Základní činnosti a výše úhrady za poskytování pečovatelské služby 
2. Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a Kritéria pro umisťování 

občanů do Domů s pečovatelskou službou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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4.2   

 
 

       V Čelákovicích dne  30. 3. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Miloš Choura 

 
……………………………………………… 

Šárka Čmugrová, DiS, referent OOZ 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 10/2016 DNE 30. 3. 2016 
 
 
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a 
městysy na rok 2016 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Pečovatelská služba Čelákovice, pečuje i o klienty z okolních obcí. Každý rok je 
předkládána ke schválení RM Smlouva o poskytování pečovatelské služby na daný 
kalendářní rok pro okolní obce. V loňském roce byla uzavřena smlouva s obcí 
Vyšehořovice, obcí Zeleneč, městysem Nehvizdy, obcí Mochov a městysem Lázně 
Toušeň. V letošním roce nemá zájem uzavřít smlouvu obec Zeleneč a městys Lázně 
Toušeň. Po schválení Smluv o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi 
RM Čelákovice tyto smlouvy projedná ZM Čelákovice a následně budou projednány 
na jednání zastupitelstva obcí a městysů výše uvedených. Výkon pečovatelské 
služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby je stanovení sazby za 
poskytování pečovatelské služby na rok 2016, která se řídí mimo jiné i vyhláškou     
č. 385/2015 Sb. – sazba základní náhrady za používání silničních motorových 
vozidel a průměrná cena pohonných hmot. Dále je v příloze uveden průměrný 
předpokládaný počet klientů na rok 2016, výdaje na pečovatelskou službu dle 
schváleného rozpočtu na rok 2016, předpokládané příjmy na pečovatelskou službu 
na rok 2016. 
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4.2   

 
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby doporučila ke schválení zastupitelstvu 
RM dne 2. 2. 2016. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 § 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí  

 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
č. 4/2016/5.2 ze dne 2. února 2016  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 
4.2.1 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
smlouvy a text Smlouvy o poskytování pečovatelské služby č. 1/2016 mezi 
poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Vyšehořovice. 
 
4.2.2 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
smlouvy a text Smlouvy o poskytování pečovatelské služby č. 2/2016 mezi 
poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem městysem Nehvizdy. 
 
4.2.3 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
smlouvy a text Smlouvy o poskytování pečovatelské služby č. 3/2016 mezi 
poskytovatelem městem Čelákovice a zájemcem obcí Mochov. 
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4.2   

PŘÍLOHY 
 

1. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 1/2016 – obec Vyšehořovice 
2. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 2/2016 – městys Nehvizdy 
3. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 3/2016 – obec Mochov 

 
 

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 
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