Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - fin. rozvaha
C - NZDM - vyjádření OI
B - NZDM - vyjádření OMP

Materiál předkládá:

Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta

Materiál zpracoval:

DiS. Renáta Malásková

Důvodová zpráva:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
NZDM je podle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb. službou sociální prevence. Služba je
zaměřena na ovlivňování volného času neorganizované mládeže pozitivním směrem a včasného
zachycení jejích problémů (záškoláctví, šikana, násilí apod.).
Zřízení této soc. služby v našem správním obvodu vyhodnotila Koordinační skupina pro komunitní
plánování sociálních služeb v úzké spolupráci s orgánem OSPOD jako velmi potřebné a žádoucí. Tato
soc. služba bude jako nová priorita zařazena do nového komunitního plánu sociálních služeb na
období 2015 - 2017.
Poskytovatel:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, se sídlem ul. Ráboňova 116,
Tišnov
děti a mládež ve věku od 11 do 18 let ohrožené společensky nežádoucími

Cílová skupina:
jevy
Územní působnost služby: území ORP Kuřim
Období realizace:
rok 2015
Cíl služby:
zlepšení kvality života uživatelů, ovlivňování volného času neorganizované
mládeže pozitivním směrem
Provoz:
2x týdně celkem 12 hodin
Pro účely zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zvažuje Koordinační skupina
pro komunitní plánování sociálních služeb Kuřim možnost využití následujících nemovitostí:
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1) Kotelna na ul. Popkova, Kuřim
2) Kotelna na ul. Zahradní 1262, Kuřim
3) Kulturní dům v Kuřimi
4) Rodinný dům v Kuřimi, Luční 740/35
Žádáme Zastupitelstvo města Kuřimi o názor a zaujetí stanoviska k předloženému návrhu. Přikládáme
finanční rozvahu financování této služby, kterou poskytla Charita Tišnov a vyjádření odborů
majetkoprávního a investičního k výše uvedeným nemovitostem.

Návrh na usnesení:
ZM s o u h l a s í s využitím budovy č. p.
pro děti a mládež.

na ul.

pro účely zřízení nízkoprahového zařízení

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OSVP)
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Provozní náklady NZDM Oblastní charity Tišnov, kde je provoz zajištěn 4 dny v týdnu, celkem 24
hodin, činily v roce 2013 - 1.403.000,- Kč. Náklady této služby budou závislé na počtu hodin a dní
provozu služby.
V Kuřimi je plánován v rámci týdne dvoudenní provoz s časovou dotací 12 hodin. Náklady
na tuto službu budou závislé na velikosti prostor a typu vytápění. Předpokladem je bezplatné
užívání nebytového prostoru.

Tišnov:
Náklady celkem: 1.403.000,- Kč,
z toho:
provozní náklady: 263.000,-Kč
mzdové náklady: 1.140.000,- Kč
Kuřim:
Náklady celkem: 833.000,- Kč,
z toho:
provozní náklady: 263.000,- Kč (konkrétní výše bude závislá na velikosti prostor a typu vytápění)
mzdové náklady: 570.000,- Kč (v Kuřimi se počítá s provozem 2x týdně, 12 hodin)
20 % z výše uvažovaných částek činí: 166.600,- Kč

Zdroje financování:
Z důvodu udržitelnosti financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji je nutná participace obce
na finančním zajištění služby. Minimální míra spoluúčasti ze strany obce z nákladů služby (mimo
staveních investic) je u tohoto typu služby minimálně 20%.
Výše procentuálního podílu spolufinancování obcí byla schválena Radou Jihomoravského kraje
usnesením č. 9806/11/R 132 dne 6.10.2011 a vychází z Metodiky hodnocení registrovaných
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji, 2. vydání,
která byla dne 19.6.2014 schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Vyjádření OMP k jednotlivým budovám:
1) kotelna na ul. Popkova – budova, která má sloužit kulturním potřebám. Bude-li tam tedy možné
vyčlenit nějakou velikostně přiměřenou místnost, která dokáže pokrýt potřeby takového
nízkoprahového centra, pak nemáme námitek.
2) kotelna vedle CCS – s ohledem na umístění objektu je dle našeho názoru vhodnější využít tento
objekt pro CSS. Příprava tohoto objektu pro účely nízkoprahového centra by vyžadovala investici
v řádech několika miliónů.
3) Kulturní dům Kuřim - budova, která má sloužit kulturním potřebám. Bude-li tam tedy možné vyčlenit
nějakou velikostně přiměřenou místnost, která dokáže pokrýt potřeby takového nízkoprahového centra
a zároveň výrazně neupozadit hlavní hospodářskou činnost (kulturní akce, pronájmy,…), pak nemáme
námitek.
4) rodinný dům se zahradou na ul. Luční – nesouhlas. Tento dům lze dle našeho názoru s ohledem na
jeho polohu a přilehlé pozemky výhodně prodat. Je to objekt k bydlení. Nepovažujeme za vhodné jej
přestavovat na nebytové prostory.
OMP doporučuje i vyjádření OI s ohledem na stanovení kvalifikovaného odhadu na potřebné stavební
úpravy u jednotlivých objektů.
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Vyjádření OI
Ad 1) přestavěný víceúčelový sál na ul. Popkova není svým vybavením vhodný pro požadovaný účel.
Dle našich zkušeností by musel být celý prostor přizpůsoben a současná investice by tím byla
částečně zmařena.
Ad 2) kotelna vedle CCS – dle našeho názoru nejvhodnější místo pro tento účel. Kotelna je svým
stavebnětechnickým řešením vhodná k přestavbě a část kotelny je jí možné přestavět na míru a také
umístění uprostřed města mezi školami je vhodné.
Ad 3) Kulturní dům – byl by vhodný pouze v případě, že by pro tento účel byly zabrány prostory
mateřského centra. Nevhodné je excentrické umístění vzhledem k základním školám.
Ad 4) RD na ul. Luční – neekonomické řešení jak z důvodu přestavby objektu, tak z důvodu využití
poměrně velkých prostor okolo domu. Nevhodné umístění vzhledem k základním školám a také pro
nutnost „veřejné kontroly“.
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