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Text usnesení RM:

Rada l.schva|uje „

výpověď Rámcové smlouvy o spolupráci mezi městem Příbram a Zivotem — 90, spolek.

ll. r e v o k u ] e

usnesení R.usn.č.1120/2008 o výši úhrady od 01.01.2009 za poskytovanou sociální službu

Tísňová péče AREION.

|||.doporučujeZM „

darovat stanice pro poskytování tísňové péče v majetku města spolku Zivot - 90.

IV. u k l á d á

OOV zařadit materiál do programu jednání ZM dne 12.12.2016 jako bod „Darování stanic Tísňové

péče AREION Zivotu — 90, spolek“.

Napsala: Bc. Barbora Vacková

Návrhy na usnesení:

(>>>Zastupitelstvo města Příbram schvaluje — neschvaluje darování stanic pro poskytování tísňové péče

v majetku města spolku Zivot — 90.<<<)

Důvodová zpráva:

V září 2004lbylo uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci projektu PHARE EU

2002 „AREION — rozšíření tísňové péče“ na období od 01.09.2004 do 30.06.2005 a vytváření

podmínek pro jeho udržitelnost na další období. Tímto memorandem byl potvrzen záměr realizovat

projekt ve výši 1.254.400,-Kč. Ztéto částky bylo hrazeno pořízení a montáž 40 terminálních stanic

v bytech klientů vybraných ve spolupráci s městem Příbram. Dále demontáž a následná remontáž již

instalovaných 5 terminálních stanic, semináře, náklady spojené s opravou a údržbou stanic, plat

koordinátora, pronájem místnosti koordinátora. Město Příbram se následně zavázalo k zajištění

pokračování, rozvoj a udržitelnost projektu tísňové péče pro občany města i po 30.06.2005.

V roce 2006 byla z humanitárního fondu Středočeského kraje, na základě smlouvy č. 572/OSV/2006,

poskytnuta městu dotace ve výši 150.000,-Kč, ze které bylo zprovozněno 27 nových stanic sociální

služby „tísňová péče“. Terminální stanice jsou umístěny v organizaci Zivot — 90, která zajišťuje

jejich instalaci v domácnostech klientů a zároveň jejich servis.

V roce 2014 byla provedena kontrola funkčních stanic, dne 29.07.2014 byla spolupráce aktualizována

formou uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci při poskytování pomoci uživatelům napojených v sociální

službě Tísňová péče Areíon vPříbrami (dále jen „smlouva“). Součástí smlouvy je platný závazek



2 usnesení Rady města Příbram R.usn.č.1120!2008 ze dne 01.12.2008 poskytovat příspěvek městem

na úhradu poskytované služby jednotlivým klientům — občanům města. Klientům strvalým bydlištěm

v Příbrami je poskytován příspěvek ve výši 200,-Kč, pokud nepobírají příspěvek na péči. Klienti, kteří

pobírají příspěvek na péči !. stupně, si budou částečně hradit příspěvek a Město Příbram bude doplácet

100,-Kč. Pokud je klient poživatelem příspěvku na péči II. stupně a výše. hradí si poplatek celý

z příspěvku na péči.

Od roku 2013 byla tato služba poskytnuta cca 25 - 30 uživatelům ročně, aktuálně je v domácnosti

klientů umístěno 15 stanic.

Na základě dtouhodobého vyhodnocování rozsahu poskytované služby, minimátního zájmu občanů

o službu organizace Život — 90. spolek a opakovaných jednání svedením služby Život — 90 bylo

konstatováno, a odborným vyjádřením odborné servisní firmy i znaleckým posudkem potvrzeno,

že technologie stanic je již zastaralá, služba je občany města využívána v minimálním rozsahu

a stávající technologie nemá perspektivu.

Život — 90 v roce 2016 nepožaduje z titulu znění smlouvy úhradu služby občanům města Příbram, ale má

zájem o dokončení využití životnosti funkčních stanic. které jsou vmajetštu města. OSVZ navrhuje

ukončení smluvního vztahu dle podmínek smlouvy (výpovědí) "a zároveň převedení stanic, které jsou

v majetku města a neměly a nemají mimo službu tísňové péče Zivota-QG jiné využití, darovat organizaci

Život-90. spolek.

Celkovou zůstatkovou hodnotu stanic tísňové péče, které jsou v majetku města a kterou stanovil

znalecký posudek, činí částka 27.637,00 Kč. Dle š 85 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování věcných darů ve výši

nad 20.000,00 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce.

Přílohy:

Rámcová smlouva

Seznam terminálních stanic v majetku města

Seznam aktuálně využívaných terminášních stanic v majetku města

Od borné posouzeni

Znalecký posudek


