
Zápis z jednání

Přítomni:

Zapsala: Lukášová

Diakonie ČCE - středisko Myslibořice: záměr výstavby Domova se zvláštním 
režimem v Nové Městě na Moravě

Dne: 13.9.2019
M. Šmarda, S. Marek, Ing. H. Janů, Mgr. A. Lukášová
Be. M. Grmelová, ředitelka a předsedkyně správní rady Diakonie ČCE 
Ondřej Ruml, evangelický farář NMNM
Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE

Závěr:
• Diakonie ČCE - středisko Myslibořice: podá žádost o odkup pozemku na výstavbu 

DZR na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní z roku 2016
• V týdnu od 16.9.-20.9. bude Bc. Grmelová neprodleně informovat město nebo NSS o 

výsledku jednání na Kraji ve věci nastavení kapacity v krajské síti sociálních služeb a 
potřebě dalšího případného postupu - zejména doplnění bodu jednání na ZM 23.9. 
(NSS - žádost o změnu kapacity pobytové služby a prodloužení termínu zařazení do 
Krajské sítě sociálních služeb)

• Město NMNM připraví Kupní smlouvu a projedná v RM a ZM v termínu 9-10/2019 
(na základ podmínek dotačního titulu bude případně svoláno mimořádné jednání ZM 
dne 14.10.2019)

• Pan starosta M.Šmarda požádal Bc Grmelovu o účast na ZM v předpokládaném 
termínu mimořádného ZM dne 14.R2019 - informování ZM o stávající situaci. 
Bc. Grmelová aktivní účast na ZM potvrdila.

Projednáno:
• Diakonie Myslibořice informovala o záměru opětovného podání žádosti o dotaci na 

MPSV ještě v letošním roce na výstavbu Domova se zvláštním režimem v Novém 
Městě na Moravě, kapacita 30 míst. Pravděpodobný termín vypsání Výzvy na MPSV 
- začátek října 2019

• projekt v rozsahu cca 50 mil. Kč, diskuse o předpokládané míře podpory z MPSV, 
Diakonie ČCE

• pro podání žádosti je nutné splnit podmínku vlastníka pozemku (zatím je ve vztahu k 
pozemku uzavřena mezi městem a Diakonií ČCE Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
z roku 2016)

• M. Šmarda - město projekt výstavby Domova se zvláštním režimem v Novém Městě 
na Moravě připravovaný Diakonií Myslibořice podporuje

• ZM 9/2019 - změna kapacity v Krajské síti soc. služeb: 30 Domov pro seniory
60 Domov se zvláštním režimem


