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Jméno :
Příjmení:
Titul:
Datum narození :
Ulice a č.p.:
Město: Lanžhot
PSČ: 691 51
Telefon:
E-mail:
Předmět žádosti: hospodaření Oblastní charity Břeclav
Obsah žádosti – již delší dobu se zajímám o hospodaření Oblastní charity Břeclav. Na základě
této skutečnosti žádám MěÚ Lanžhot o zodpovězení následujících dotazů vztahujících se
k hospodaření Oblastní charity Břeclav v roce 2012.
1. Kolik pracovních úvazků vykazuje OCH Břeclav na město Lanžhot?
2. Jakou výší dotace přispělo město Lanžhot OCH Břeclav v roce 2012?
3. Kolik místností má OCH Břeclav pronajato od města Lanžhot, a kolik platí za pronájem včetně
energií městu Lanžhot?
4. Kdo provádí a platí úklid budovy DCHB Lanžhot?
5. Kolik platí klienti v DCHB za pobyt a komu (celková částka za rok 2012)?
6. Jakou částkou dotuje město Lanžhot rozvoz obědů ze strany OCH Břeclav?
7. V roce 2011 OCH Břeclav hospodařila s částkou 5.929.579,--Kč včetně dotací. Jakou částkou
z dotací JmK a MPSV ČR přispěla OCH Břeclav na chod DCHB Lanžhot?
8.
Na rok 2012 měla OCH Břeclav požadované prostředky 6.313.348,--Kč. Jaký je důvod
navýšení prostředků a jaký to mělo dopad na město Lanžhot?
9. Kdo a kolik platí za spotřebu kancelářských materiálů, ochranných pomůcek, rukavic, benzín
do vozidel, hygienické potřeby a jiné)?
10. Jak probíhá vyúčtování nákladů ze strany OCH Břeclav?
11. Jakou částkou dotujeme OCH Břeclav od roku 2007, kdy převzala DCHB Lanžhot?
* OCH Břeclav – Oblastní charita Břeclav
* DCHB Lanžhot – Dům s chráněným bydlením Lanžhot
Stručná odpověď:
1. Kolik pracovních úvazků vykazuje OCH Břeclav na město Lanžhot – Oblastní charita Břeclav
uvádí pro město Lanžhot 2,5 pracovního úvazku.
2. Jakou výší dotace přispělo město Lanžhot OCH Břeclav v roce 2012 – 610 000,- Kč

3. Kolik místností má OCH Břeclav pronajato od města Lanžhot, a kolik platí za pronájem včetně
energií městu Lanžhot - Oblastní charita Břeclav má k zajištění poskytování služeb nájemní
smlouvou pronajato od města Lanžhot tyto prostory: 2 kanceláře s kuchyňkou, WC, sklad a

žehlírnu, výdejnu jídel, sušárnu a prádelnu. Cena za pronájem je symbolická 1,- Kč
ročně. Služby spojené s pronájmem těchto prostor
spotřebu elektřiny, vody, topení, platí Charita dle vyúčtování a odečtů měřidel. Za r. 2011 to
bylo 35.315,- Kč.
4. Kdo provádí a platí úklid budovy DCHB Lanžhot – Úklid prostor Domu s chráněnými byty
provádí a platí Oblastní charita.
5. Kolik platí klienti v DCHB za pobyt a komu (celková částka za rok 2012) - byty v tomto domě
pronajímá město Lanžhot, občané platí za pronájem 29,- Kč/m 2/ měsíčně podle velikosti bytu
a zálohy na služby spojené s bydlením – teplá a studená voda, topení, spotřeba elektřiny,
KTV, podle m2 a odečtu měřidel. V r. 2012 bylo uhrazeno na nájemném celkem: 279.983,- Kč
6. Jakou částkou dotuje město Lanžhot rozvoz obědů ze strany OCH Břeclav - město dotuje
občany, kteří splňují podmínky pro bezmocnost, příspěvkem ve výši 10,- Kč na dovoz oběda.
7. V roce 2011 OCH Břeclav hospodařila s částkou 5.929.579,--Kč včetně dotací. Jakou částkou
z dotací JmK a MPSV ČR přispěla OCH Břeclav na chod DCHB Lanžhot - s tímto požadavkem
je nutné se obrátit na Oblastní charitu.
8.
Na rok 2012 měla OCH Břeclav požadované prostředky 6.313.348,--Kč. Jaký je důvod
navýšení prostředků a jaký to mělo dopad na město Lanžhot – důvod navýšení rozpočtu
Oblastní charity v roce 2012 městu Lanžhot není znám. Sociální služby zajišťované pro občany
města jsou poskytovány na stejné úrovni a ve stejném rozsahu jako v předchozích letec, ve stejné
výši je i poskytnutý příspěvek z rozpočtu města Lanžhot.
9. Kdo a kolik platí za spotřebu kancelářských materiálů, ochranných pomůcek, rukavic, benzín
do vozidel, hygienické potřeby a jiné) - Spotřebu kancelářských potřeb, ochranných pomůcek
a benzínu hradí Oblastní charita ze svých prostředků.
10. Jak probíhá vyúčtování nákladů ze strany OCH Břeclav – vyúčtování poskytnutého příspěvku
města Lanžhot probíhá stejným způsobem jako u jiných subjektů. Kontrola je provedena
předložením dokladů na městský úřad, nebo je provedena přímo u organizace.
11. Jakou částkou dotujeme OCH Břeclav od roku 2007, kdy převzala DCHB Lanžhot – Oblastní
charitě je poskytována neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve městě Lanžhot.
Dům s chráněnými byty je stále majetkem města Lanžhot, Oblastní charita má pronajaty pouze
nebytové prostory.
Výš dotace: - rok 2007 – 550 000 Kč, rok 2008 – 2012 vždy 610 000 Kč.
Kdo zodpověděl:
Hrubá Věra, Polínková Růžena
Datum poskytnutí informace: 28.3.2013

