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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

5. Rady města
konané dne 23.1.2023

NSS - změna úhrad na odlehčovací pobytové službě

Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb, předkládá radě města pro informaci nový
úhradovník za poskytování základních a fakultativních úkonů pobytové odlehčovací služby - Úhrada za
poskytování odlehčovací služby, který bude platný od 6.2.2023 (příloha č. 2 materiálu).

§ 102 odst. 2) písm. b) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
úpravy ceníku Novoměstských sociálních služeb, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár
nad Sázavou za poskytování odlehčovací služby uvedené v příloze č. 2 materiálu. 

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje vzít na vědomí předkládaný materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Úkony odlehčovací služby jsou stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v
platném znění.
 
Ke konci roku 2022 byla vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění,
upravena cena za poskytování základních úkonů odlehčovací služby. Ceny
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byly změněny u úkonů - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (cena oběda se mění z 95 Kč na 105 Kč) a dále u úkonu
Poskytnutí ubytování (z 250 Kč/den na 280 Kč/den).
 
Současně bylo přistoupeno i ke sjednocení sazeb za fakultativní úkon -
Doprava vozidlem poskytovatele po území města Nového Města
na Moravě ( ze 135 Kč/hod. na 160 Kč/hod.).
 
Stávající úhradovník je platný od 15.6.2022, viz příloha č. 3. 
 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Oznámení o změně úhradovníku (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Ceník za poskytování odlehčovací služby platný od
6.2.2023 (Veřejná)
Příloha - Příloha č.3 - Ceník za poskytování odlehčovaí služby platný od
15.6.2022 (Veřejná)

Materiál projednán: vedení města

Přizváni:
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