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ZPRÁVA:

Rada města usnesením č. R/13/2021 - 70. RM ze dne 13.01.2021 schválila výzvu k podání žádostí o 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2021. Termín podání žádostí byl od 18.01.2021 do 08.02.2021. Žádost o dotaci podalo 7 
poskytovatelů soc. služeb na 18 různých služeb.
V rozpočtu města je pro letošní rok schválena částka 1.900.000 Kč na podporu sociálních služeb, což je 
o 200.000 Kč více než v loňském roce (toto navýšení je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb pro ORP Dvůr Králové nad Labem, kde je jedním ze schválených opatření dáno 
navyšovat finanční prostředky pro tuto oblast min. o 100.000 Kč každý rok). Letos byla také navýšena 
max. možná částka o dotaci z původních 200.000 Kč na 250.000 Kč.
Cílem je podpora, rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost 
je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad 
Labem (dále jen „plán“) na období 2020 – 2022, jejichž poskytování je v souladu s prioritami plánu, a 
jsou určeny především pro seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ohroženou 
společensky nežádoucími jevy a rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením či se zdravotním 
postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší. Dotace jsou určeny na služby, které jsou poskytovány 
především ve prospěch občanů města a přispívají ke zlepšení a zkvalitnění života občanů. Prioritou jsou 
služby lokálního charakteru, v terénní formě, které umožňují občanům zůstávat co nejdéle v jejich 
domácím přirozeném prostředí.
Farní charita Dvůr Králové nad Labem začala od 1.1.2021 poskytovat novou sociální službu Denní 
stacionář Serafína pro osoby s kombinovaným a mentálním postižením, která vznikla na základě 
dlouhodobé poptávky pečujících rodin a její potřebnost byla zařazena jak ve Střednědobém plánu KHK, 
tak ve Střednědobém plánu ORP DKn.L. Ostatní služby žádají o dotaci opakovaně.
Rada města usnesením č. R/102/2021 - 74. RM ze 03.03.2021:
3. doporučuje zastupitelstvu města
3.1. schválit poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, IČO 
48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním postižením 
89.200 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 59.200 Kč, Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře 
Králové nad Labem, IČO 43462162, nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská 
služba 199.200 Kč, denní stacionář 95.200 Kč, domov pro seniory 199.200 Kč, domov se zvláštním 
režimem 119.200 Kč, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, 
Trutnov - sociální rehabilitace 52.000 Kč, Misericordia, o. p. s., IČO 01875248, Štefánikova 1207, Dvůr 
Králové nad Labem - sociální rehabilitace 79.200 Kč, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, IČO 
43464637, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
159.200 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 159.200 Kč, odborné sociální poradenství 119.200 
Kč, osobní asistence 199.200 Kč, sociálně-terapeutické dílny 159.200 Kč, denní stacionář 99.200 Kč,
3.2. schválit smlouvy č. ŠKS/SMDO-2021/0045, ŠKS/SMDO-2021/0046, ŠKS/SMDO-2021/0047, 
ŠKS/SMDO-2021/0048, ŠKS/SMDO-2021/0049, ŠKS/SMDO-2021/0050, ŠKS/SMDO-2021/0051, 
ŠKS/SMDO-2021/0052, ŠKS/SMDO-2021/0053, ŠKS/SMDO-2021/0055, ŠKS/SMDO-2021/0058, 
ŠKS/SMDO-2021/0059, ŠKS/SMDO-2021/0060, ŠKS/SMDO-2021/0061 v souladu s bodem 3.1. tohoto 
usnesení a pověřit starostu města jejich podpisem.
4. ukládá vedoucí ŠKS
4.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 3.2. tohoto usnesení k podpisu.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 3. 3. 2021



*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2021 - ORJ: 28, kryto: ANO, částka: 1.900.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. poskytnutí dotací na sociální služby následovně: Oblastní charita Červený Kostelec, IČO 
48623814, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec - domov pro osoby se zdravotním 
postižením 89.200 Kč, odlehčovací služby v Domově sv. Josefa 59.200 Kč, Diakonie 
ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem, IČO 43462162, nábřeží Benešovo 1067, 
Dvůr Králové nad Labem - pečovatelská služba 199.200 Kč, denní stacionář 95.200 Kč, 
domov pro seniory 199.200 Kč, domov se zvláštním režimem 119.200 Kč, Sdružení 
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, Procházkova 818, Trutnov - 
sociální rehabilitace 52.000 Kč, Misericordia, o. p. s., IČO 01875248, Štefánikova 1207, 
Dvůr Králové nad Labem - sociální rehabilitace 79.200 Kč, Farní charita Dvůr Králové 
nad Labem, IČO 43464637, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem - sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi 159.200 Kč, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
159.200 Kč, odborné sociální poradenství 119.200 Kč, osobní asistence 199.200 Kč, 
sociálně-terapeutické dílny 159.200 Kč, denní stacionář 99.200 Kč,

1.2. smlouvy č. ŠKS/SMDO-2021/0045, ŠKS/SMDO-2021/0046, ŠKS/SMDO-2021/0047, 
ŠKS/SMDO-2021/0048, ŠKS/SMDO-2021/0049, ŠKS/SMDO-2021/0050, 
ŠKS/SMDO-2021/0051, ŠKS/SMDO-2021/0052, ŠKS/SMDO-2021/0053, 
ŠKS/SMDO-2021/0055, ŠKS/SMDO-2021/0058, ŠKS/SMDO-2021/0059, 
ŠKS/SMDO-2021/0060, ŠKS/SMDO-2021/0061 v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení 
a pověřuje starostu města jejich podpisem,

2. ukládá

vedoucí ŠKS

2.1. předložit starostovi města smlouvy dle bodu 1.2. tohoto usnesení k podpisu.

Termín: 3. 5. 2021

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - vyhodnocení dle kritérií

Příloha č. 2 - smlouvy dle bodu 1.2.

ZPRACOVAL: Pištorová Kateřina


