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NÁZEV: 
 

Pověření k výkonu služby obecně hospodářského zájmu 

 

ANOTACE: 
Příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou bude, jako budoucí 
poskytovatel sociální služby noclehárna v rámci Centra sociálních služeb, pověřena k výkonu 
služby obecně hospodářského zájmu na území města Žďár nad Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města schvaluje následující usnesení: 
Město Žďár nad Sázavou pověří příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou výkonem služby obecně hospodářského zájmu na území města v souvislosti 
s poskytovanou sociální službou noclehárna v rámci Centra sociálních služeb. 
Rada města uloží řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
podání žádosti o zařazení služby do Krajské sítě sociálních služeb pro rok 2021. 
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Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Odbor sociální 
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Název materiálu: Pověření k výkonu služby obecně hospodářského zájmu 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 Příslib pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu  
   na území města Žďár nad Sázavou 
  
Popis 

Město Žďár nad Sázavou v letošním roce podává žádost o poskytnutí dotace v rámci operačního 
programu IROP na výstavbu Centra sociálních služeb na Dvořákově ulici, do kterého bude 
přestěhován stávající azylový dům pro muže sídlící v městské části Žďár 3. Kapacita služby 
azylového domu bude snížena ze současných 24 lůžek na 20 lůžek. Současně zde bude 
poskytována nová sociální služba noclehárny s kapacitou 6 lůžek. 
Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů je služba 
noclehárny registrovanou sociální službou. Podmínkou registrace nové sociální služby je zařazení 
do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a vydání tzv. pověření k výkonu služby obecně 
hospodářského zájmu. 
Příslib pověření k výkonu služby obecně hospodářského zájmu je povinnou přílohou žádosti o 
dotaci na výstavbu Centra sociálních služeb. 
Podání žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je plánováno, 
v souladu harmonogramem projektu, na rok 2020. Podání žádosti bude uloženo řediteli 
příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. 
 
Geneze případu 

Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze byl schválen Zastupitelstvem města 
na svém 18. zasedání konaném 15. 12. 2016, s tímto usnesením (18/2016/OS/3): 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu 
inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 

Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 

Podání žádosti o dotaci na výstavbu Centra sociálních služeb v Dvořákově ulici schválilo 
zastupitelstvo města na svém 29. zasedání konaném 21. 6. 2018, s tímto usnesením 
(29/2018/OS/8): 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „Centrum 
sociálních služeb“ (ul. Dvořákova, Žďár n. S). V případě získání dotace schvaluje zajištění zdrojů 
financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši  20 
mil. Kč. 

Hlasování: pro: 15, proti: 2, zdržel se: 3 

 

Návrh řešení:  Schválit předložené návrh usnesení  
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou varianty 
 

Doporučení předkladatele 
 
Viz usnesení na předkládacím listu materiálu 
 
Stanoviska: Nejsou  
  



 

 

 

Příslib pověření 

 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na území  

města Žďár nad Sázavou 

 

 

Příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČ: 43379168, sídlo Okružní 

763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou bude, jako budoucí poskytovatel sociální služby noclehárna, 

vzhledem k souladu služby s aktuálním Komunitním plánem sociálních služeb a Strategickým 

plánem sociálního začleňování, pověřena k výkonu služby obecně hospodářského zájmu na území 

města Žďár nad Sázavou. 

Město Žďár nad Sázavou uloží řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad 

Sázavou podání žádosti o zařazení do krajské sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina v souladu 

s aktuálními pravidly pro tvorbu sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina ve stanoveném termínu 

v roce 2020. 

Pověřovací akt na zajištění poskytování služby noclehárna bude příspěvkové organizaci Sociální 

služby města Žďár nad Sázavou vydán v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.  

 

 

 

Tento příslib řádného podání žádosti o pověření k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu na území města Žďár nad Sázavou byl schválen Radou Města Žďár nad Sázavou na její 3. 
schůzi konané dne xx. xx. 2018 usnesením č. xxx. 

 
 
 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. 11. 2018 

 
 
   
 
 
 ……………………………………….   

Ing. Martin Mrkos, ACCA 

starosta města 


