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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

Centrum Zdislava - veřejná sbírka, nákup lůžka

Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka Centra Zdislavy na základě zřizovací listiny (Příloha č. 1) žádá o schválení nákupu
speciálního vodního lůžka pro klienty Centra Zdislava a schválení vyhlášení veřejné sbírky na nákup uvedeného
lůžka (Příloha č. 2).

§ 102 odst. 2 písm. b) z. o obcích, zřizovací listina CZ čl. 5 bod 5

I. Rada města souhlasí
s vyhlášením veřejné sbírky na dobu určitou do 30.6.2024 Centrem Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové
Město na Moravě na zakoupení vodního lůžka a souhlasí s následným zakoupením vodního lůžka ze strany
Centra Zdislava.  

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje schválit nákup vodního lůžka, které mohou mít
pro klienty Centra Zdislava aktivizační i uklidňující účinek a za účelem
nákupu doporučuje souhlasit s vyhlášením veřejné sbírky. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka Centra Zdislavy  žádá o schválení nákupu
speciálního vodního lůžka pro klienty Centra Zdislava. Jde o typ vodního
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lůžka, které bude sloužit k multisenzorické stimulaci u klientů zejména s
těžkým a vícenásobným postižením, smyslovými poruchami a autismem. 
 
Celková předpokládaná cena lůžka včetně příslušenství je cca 180
000 Kč. Za účelem financování vodního lůžka by byla vyhlášena veřejná
sbírka, která by se konala na dobu určitou, a to do 30.6.2024.
Dofinancování zbývající částky je předpokládáno z rezervního fondu
organizace. 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Zřizovací listina Centra Zdislava (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Žádost o schválení investiční akce (Veřejná)

Materiál projednán: vedení města

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha
https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

