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Naše činnost je spolufinancována z prostředků  

Adresát: 

Obec Velké Přílepy 

Pražská 162 

252 64 Velké Přílepy 

      Vyřizuje:  Mgr. Josef Batelka, 603 265 130 

josef.batelka@gmail.com 

       

Ve Vestci 21. srpna 2019 

 

Věc:   Zajištění pečovatelské služby na území obce a informace o naší činnosti 

   

 Vážená paní starostko, 

 zasílám informace  o naší činnosti pro občany Vaší obce v roce 2018 a prvních sedmi měsících 

roku 2019. Přehledy naleznete v příloze.  

 V letošním roce nám Středočeský kraj krátil vyrovnávací platbu o cca 280.000,- Kč. Ještě 

čekáme, že nějaké dofinancování bude vyhlášeno Krajem v září, ale podrobnosti nevíme a MPSV mlčí.  

Očekávané zvýšení kapacity jsme se zatím rovněž nedočkali.  Další problém, na který je třeba 

poukázat, je naplněná kapacita sítě a na to navazující naše kapacita.  Středočeský kraj nám financuje 3 

úvazky, tj. asi 5800 hodin přímé péče. Za rok 2018 jsme v přímé péči odpracovali 6922 hodin základní 

a 1208 fakultativní péče, a to i díky spolufinancování obcí a jiných dotačních titulů fondů. Jsme hrdí 

na to, že nemusíme odmítat poskytnutí péče z kapacitních důvodů. I k tomuto účelu potřebujeme váš 

příspěvek. Do budoucna se zavazujeme, že v obcích, které nás budou podporovat, nebudeme 

odmítat klienty z kapacitních důvodů a péči v těchto obcích beze zbytku zajistíme. 

 Abychom mohli v dalším roce fungovat bez problémů, budeme potřebovat vaše 

spolufinancování. Navrhujeme transparentní způsob spolufinancování, a to vaším 

příspěvkem 100,- Kč na hodinu základní péče pro Vaše občany. Výkaz péče a fakturu bychom 

zasílali měsíčně.  Jen připomínám, že pokud nám spolufinancování schválíte, je třeba, aby účel 

dotace nezněl „Dotace na dofinancování přímé péče“ a pod. Vhodnější je účel „Rozvoj a 

dofinancování neinvestičních nákladů PS 2019“. Pokud by totiž dotace byla poskytnuta na přímou 

péči, patřila by do vyrovnávací platby a pokud by se zadařilo a Kraj nás dofinancoval, museli bychom 

vše, co by objem vyrovnávací platby přesahovalo, Kraji hned vrátit.   

 Pokud navrhujeme spolufinancování podle hodin přímé péče, není tím řečeno, že právě tyto 

hodiny potřebujeme od Vás spolufinancovat. Hodina přímé péče je zde navržena pouze jako metoda 

měření výkonu služby v působnosti Vaší obce. Příspěvek, o který Vás žádáme, je naopak určen na 

financování nákladů, které nelze financovat z dotací nebo na ně z dotací prostředky nezbývají. Protože 

nejsme rozpočtová nebo příspěvková organizace, ale soukromý subjekt, nemá nám kdo dofinancovat 
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náklady, které zřizovatelé rozpočtovým organizacím hradí. Pokud byste se rozhodli jít cestou zřízení 

vlastní služby, tyto náklady byste rovněž hradili. Jedná se dofinancování mzdových nákladů 

pracovníků přímé péče za hodiny mimo přímou péči (např. přejezdy mezi klienty, dovolené, příplatky 

za přesčasy, soboty a neděle, cestovní výdaje), dále náklady na administrativu, vedení účetnictví, právní 

a ekonomické poradenství, náklady na pořízení a provoz vozidel).   

 

Pokud by bylo třeba, údaje doplníme, případně dovysvětlíme. V této věci se rovnou obracejte na Mgr. 

Josefa Batelku, 603 265 130, josef.batelka@gmail.com. Posíláme s tímto dopisem rovněž návrh 

veřejnoprávní smlouvy.   

S přátelským pozdravem 

 Lenka Klestilová, ředitelka 

 Kvalitní podzim života, z.ú 
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