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Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o Programu reprodukce majetku „Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb“ 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí; 

 

B )  s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 

3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 2 272, 36 tis. Kč vč. 

DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 568, 09 tis. Kč vč. DPH; 

2. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 

3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu 

A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 269, 9 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 317, 5 tis. Kč vč. DPH; 

3. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 

2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu 

A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 201, 5 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 800, 4 tis. Kč vč. DPH;  

4. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 

798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle 

bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1000 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 250 tis. Kč vč. DPH; 

5. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 

2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností 

pohybu“ do Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými 

náklady ve výši 550, 0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve 

výši 137, 5 tis. Kč vč. DPH; 

6. podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení polohovacích lůžek pro potřeby 

domovů pro seniory zřizované Statutárním městem Ústí nad Labem“ do 

Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve 

výši 4 230, 0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 1 057, 

5 tis. Kč vč. DPH; 

 

C )  u k l á d á  

Ing. Věře Nechybové, primátorce města  

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádostí o dotaci na projekty dle bodu 

B) tohoto usnesení. 

T: 15. 3. 2016   



 

Důvodová zpráva: 

 
Program reprodukce majetku 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 

Jedná se o národní program vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Cílem programu je poskytnout dotace na obnovu a pořízení movitého i nemovitého 

majetku, doplnění a obměny přístrojového vybavení a podporu pořizování a obnovy 

sociálních služeb. Program je zaměřen na zařízení sociálních služeb vymezených 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Program je dále rozdělen na podprogramy: 

- Podprogram 113 312 – Podpora reprodukce majetku služeb sociální prevence a 

podpora mobility 

- Podprogram 113 313 – Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče. 

 

V tomto programu nejsou příspěvkové organizace oprávněným žadatelem, proto bude 

nositelem projektu jejich zřizovatel – Statutární město Ústí nad Labem. 

Finanční spoluúčast žadatele představuje min. 25 % všech vynaložených 

způsobilých výdajů projektu. Žadatel však musí zároveň prokázat schopnost 

finančně pokrýt/předfinancovat i zbylých 75 % z celkových uznatelných nákladů 

projektu (tzn. předfinancování v plné výši 100%). Tuto skutečnost musí žadatel 

doložit usnesením z jednání Zastupitelstva města. 

 

V rámci výše zmíněného programu plánuje Statutární město Ústí nad Labem podat 

žádost o dotaci na realizaci následujících projektů: 

 

Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

prádelny 

Cílem projektu je celková rekonstrukce stávajícího provozu prádelny včetně oddělení 

čisté a nečisté strany prádelny. Součástí úprav je dodání dvou bariérových praček. 

Zmíněné stavební úpravy jsou zároveň hygienickým požadavkem Krajské hygienické 

stanice. 

Předpokládaná délka realizace: 5 - 6 měsíců. 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 2 272 362, 49 Kč vč. DPH. 

 



 

Dotace Programu 113 310 (75%):    1 704 271, 87 Kč vč. DPH 

Vlastní zdroje žadatele (25%):        568 090, 62 Kč vč. DPH    

Celkové náklady:       2 272 362, 49 Kč vč. DPH 

 

Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

bytových jednotek 

 

V rámci projektu by mělo dojít ke stavebním úpravám původní služební bytové 

jednotky 3+1 na čtyři ubytovací jednotky pro klienty domova. Tři z nově vzniklých 

jednotek budou dvoulůžkové a jedna jednolůžková. Nově vzniklý ubytovací pokoj by 

měl být vybaven kuchyňskou linkou, předsíní a hygienickým příslušenstvím 

vybaveným sprchou, umyvadlem a toaletou. Zvýšením počtu jednolůžkových pokojů 

dojde ke zkvalitnění sociálních služeb Domova pro seniory Severní Terasa, p. o. 

 

Předpokládaná délka realizace: 4 - 5 měsíců. 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 1 269 907, 66 Kč vč. DPH. 

 

Dotace Programu 113 310 (75%):       952 430, 74 Kč vč. DPH 

Vlastní zdroje žadatele (25%):        317 476, 92 Kč vč. DPH    

Celkové náklady:       1 269 907, 66 Kč vč. DPH 

 

Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

bytových jednotek 

 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy celkem šesti bytových jednotek 2+1 v 

objektech DS Orlická. Stavební úpravy řeší rozdělení stávající bytové jednotky 2+1 

na dvě samostatné bytové jednotky 1+1 s příslušenstvím. Tento krok přispěje ke 

zkvalitnění a zvýšení standardu bydlení klientů, a tím se zvýší kvalita poskytovaných 

služeb celého DS. 

      

Předpokládaná délka realizace:  

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 3 201 449 Kč vč. DPH. 

 

Dotace Programu 113 310 (75%):       2 401 086, 75 Kč vč. DPH 

Vlastní zdroje žadatele (25%):           800 362, 25 Kč vč. DPH    

Celkové náklady:          3 201 449, 00 Kč vč. DPH 

 



 

 

Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce 

chodníků v zahradě DPS 

 

V rámci projektu dojde k rekonstrukci cest v zahradě DS. Stávající stav 

rekonstruovaných cest je v současné době nevyhovující z hlediska bezpečnosti i 

norem, tím pádem není splněna bezbariérovost přístupu. Rekonstrukcí dojde k 

rozšíření služeb o zahradní terapii a zároveň ke zkvalitnění stávajících služeb pro 

klienty i návštěvníky. 

 

Předpokládaná délka realizace: 3 – 4 měsíce.  

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 950 tis. Kč – 1000 tis. Kč vč. 

DPH (spolufinancování 237 tis. Kč – 250 tis. Kč vč. DPH).  

 

U tohoto projektu dochází v současné době k dokončení projektové dokumentace, 

proto nemáme čísla zcela kompletní, nicméně se jedná o odhad opírající se o již 

vypracovaný projekt, který však není pro tuto výzvu relevantní.  

 

Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno – Pořízení 

automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu 

 

Tento projekt je zaměřen na pořízení automobilu pro kombinovanou přepravu těžce 

tělesně postižené osoby na invalidním vozíku. Vůz by měl být přizpůsoben montáži 

mechanické flexi rampy a měl by být určen pro přepravu maximálně 5 osob včetně 

řidiče nebo 3 osob a vozíčkáře současně. 

 

Předpokládaná délka realizace: 9 - 10 měsíců. 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 350 tis. Kč vč. DPH + cca 200 

tis. Kč vč. DPH na pořízení flexi rampy.  

 

Dotace Programu 113 310 (75%):             412, 5 tis. Kč vč. DPH 

Vlastní zdroje žadatele (25%):              137, 5 tis. Kč vč. DPH    

Celkové náklady:                550, 0 tis. Kč vč. DPH 

 

 

 

 



 

Pořízení polohovacích lůžek pro potřeby domovů pro seniory zřizované 

Statutárním městem Ústí nad Labem 

 

V rámci projektu je cílem pořídit celkem 141 kusů pečovatelských polohovacích 

lůžek vč. antidekubitních matrací pro potřeby osob s těžkou nebo úplnou závislostí na 

pomoci jiné fyzické osoby umístěných v domovech pro seniory zřízených Statutárním 

městem Ústí nad Labem. Jedná se o DPS Dobětice, DPS Velké Březno, DPS Bukov, 

DPS Severní Terasa, DPS Krásné Březno. Pořízením zmíněných lůžek dojde k 

zabezpečení lepších životních podmínek klientů domova. 

 

Předpokládaná délka realizace: 5 - 6 měsíců. 

Předpokládané celkové náklady na projekt budou činit 4 230 tis. Kč vč. DPH.  

 

Dotace Programu 113 310 (75%):             3 172, 5 tis. Kč vč. DPH 

Vlastní zdroje žadatele (25%):              1 057, 5 tis. Kč vč. DPH    

Celkové náklady:                4 230, 0 tis. Kč vč. DPH 

 

Celkové předpokládané náklady na všechny výše zmíněné projekty činí přibližně 

12 500 tis. Kč. Celkové náklady na spolufinancování ve výši 25 % při realizaci 

všech zmíněných projektů by tedy činily přibližně 3 130 tis. Kč.   

 

V případě schválení dotace bude financování projektu řešeno rozpočtovým opatřením 

ve výdajové investiční části rozpočtu města ve skupině 05 - Investiční rezerva na 

dotované investiční akce v celkové výši 8,3 mil. Kč s výjimkou nákupu polohovacích 

lůžek, které budou jakožto neinvestiční akce předfinancovány z neinvestiční rezervy 

Finančního odboru ve výši 4,2 mil. Kč. 

 

Vzhledem k délce procesu hodnocení žádostí a následné délce realizace jednotlivých 

projektů předpokládáme přesah některých výdajů až do roku 2017. 

 

Přílohy č. 1 - 6: Projektová fiche akčního plánu 

Přílohy č. 7 - 12: Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015 – 

2020 

Příloha č. 13: Usnesení č. 65/16 z RM ze dne 10. 2. 2016 

 

Přílohy č. 1 -12 jsou k dispozici v elektronické podobě na internetu. 

 



 

 

 


