
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 1 z 2 
 

 
 

    V Čelákovicích dne 23. 4. 2019 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Nikola Ottl, místostarostka II 

 
……………………………………………… 

Šárka Lindová, DiS, referent OOZ 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2019 DNE 7. 5. 2019 
 
Žádost o programovou dotaci pro poskytovatele sociálních služeb – Farní 
charita Neratovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2019/081 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA  
 
Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Neratovice ve městě Čelákovice je 
poskytována 7 dní v týdnu, 364 dní v roce od 7:00 do 19:00, dle potřeb klienta. 
Cílovou skupinou jsou senioři 65+ a osoby s postižením tělesným, zdravotním nebo 
kombinovaným. Záměrem organizace je zajištění pomoci a podpory seniorů a osob 
s postižením, v jejich domácnostech, pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací 
vyplývajících ze statusu znevýhodněného občana, buď věkem, nebo postižením. 
Péče spočívá v pomoci a podpoře při péči o vlastní osobu, podání a příprava jídla a 
pití, péče o domácnost, praní prádla, žehlení, nákupy, pochůzky, pomoc a podpora 
při osobní hygieně, pomoc při zajištění kontaktu se společenským prostředím. 
Organizace současně se sociálními službami zajišťuje i služby zdravotní domácí 
péče u starých a nemocných občanů. Tato služba je plně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Požadovaná částka: 100 000 Kč 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města na svém zasedání č. 6/2019/5.5 ze dne 
19. 3. 2019 poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
§ 4351 pol. 5222 
 

4.3 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
usnesení Rady města č. 6/2019/5.5 ze dne 19. 3. 2019 
 
  
PŘÍLOHA 
 

1) VPS SML/2019/081 
2) Zpráva o činnosti za rok 2018 

 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města 
 
4.3.1 rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě Programu na 
podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, o poskytnutí dotace ve 
výši 100 000 Kč organizaci Farní charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 
277 11 Neratovice. 
 
4.3.2 schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy 
a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2019/081 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací Farní 
charita Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
 
 
 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Radka Körnerová, vedoucí odboru pro 
občanské záležitosti 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, právník městského 
úřadu 

 
 


