
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 1.9.2020

Diskuse - změna kapacity pobytové služby

Zastupitelstvu města je předkládána žádost města Bystřice nad Pernštejnem o postoupení kapacity 30 lůžek 
služby domov se zvláštním režimem, kterou má v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina dosud 
zařazenu příspěvková organizace města Novoměstské sociální služby (Příloha č. 1).
Vzhledem k tomu, že zřízení lůžek výše uvedené pobytové služby není v NMNM v brzké době 
realizovatelné, doporučujeme jejich žádosti vyhovět (Příloha č. 2).

v souladu s ustanovením zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách

I. Zastupitelstvo města souhlasí
na základě žádosti města Bystřice nad Pernštejnem ze dne 18.8.2020 č.j. MUNMNM/23480/2020, s 
převodem volné kapacity 30 lůžek domova se zvláštním režimem, kterou mají v Krajské síti sociálních 
služeb Kraje Vysočina zařazeny Novoměstské sociální služby  Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, 
okres Žďár nad Sázavou, ve prospěch města Bystřice nad Pernštejnem.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Odbor ŠKSV po projednání s vedením města a Ing. Janů, ředitelkou NSS, 
doporučuje vyhovět žádosti města Bystřice nad Pernštejnem a 
požadovaný počet - kapacitu 30 lůžek domova se zvláštním režimem 
poskytnout.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: V Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina mají Novoměstské sociální 
služby stanovenu tuto kapacitu (Příloha č. 3):
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§ 49 Domov pro seniory :                      30 lůžek
§ 50 Domovy se zvláštním režimem:    60 lůžek

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 23.9.2019 o vyčlenění 30 lůžek pro 
Diakonii ČCE - středisko Myslibořice pro realizaci jejich záměru výstavby 
Domova se zvláštním režimem.
Po projednání s vedením města a Ing. Janů, ředitelkou Novoměstských 
sociálních služeb, doporučujeme s ohledem na to, že další potřeba 
lůžek pobytové služby není pro NMNM aktuálně nutná, žádosti 
vyhovět. Toto vyjádření bylo zasláno městu Bystřice nad Pernštejnem s 
tím, že definitivní stanovisko bude potvrzeno až po projednání a 
souhlasu zastupitelstva města dne 1.9.2020.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 žádost Bystřice n.P. (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 předběžné vyjádření města NMNM k žádosti 
(Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 sdělení Kraje Vysočina ke kapacitě pobytové služby 
(Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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