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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.

Zpráva na 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.09.2019

Armáda spásy, z. s. - žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na jiný účel
určený žadatelem v žádosti
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Štrbáková Renata, Mgr. - referent/správce rozpočtu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
poskytnutí finančního neinvestičního transferu pro Armádu
spásy v České republice, z. s., IČ: 40613411 ve výši 133.100,na individuální projekt Studie proveditelnosti rekonstrukce a
přestavby objektu Mlýnská 25, Brno na Domov se zvláštním
režimem pro osoby bez přístřeší,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního neinvestičního
transferu z rozpočtu statutárního města Brna, městské části
Brno-střed, ve smyslu 1. části tohoto usnesení, dle návrhu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního
transferu z rozpočtu městské části Brno-střed, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu městské části Brno-střed podpisem smlouvy s žadatelem
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému vyhotovení a podpis výše uvedené smlouvy
zajistit.
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Důvodová zpráva:
Městská část Brno-střed obdržela dne 28.06.2019 Žádost o
poskytnutí neinvestiční dotace na individuální projekt (žádost
na jiný účel určený žadatelem) od žadatele Armáda spásy v
České republice, z. s. IČ: 40613411 na projekt Studie
proveditelnosti rekonstrukce a přestavby objektu Mlýnská 25,
Brno na Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší.
Armáda spásy v České republice, Centrum sociálních služeb
Josefa Korbela, Brno, Mlýnská 25, v současné době poskytuje
čtyři registrované sociální služby (azylový dům, noclehárna,
nízkoprahové denní centrum a terénní programy) cílové skupině
lidí bez přístřeší. Jedná se především o osoby se špatným
sociálním zázemím, žijící na okraji společnosti.
Toto zařízení by mělo projít transformací na domov se
zvláštním režimem (DZR), jedná se o odlišnou sociální službu.
Její cílovou skupinou jsou také lidé bez domova, ale
v seniorském věku. Klienti DZR musí dodržovat specifický
provozní řád.
Nedílnou
součástí
uvedeného
procesu
bude
přestavba
a
rekonstrukce stávajícího objektu na ul. Mlýnská 25. Dotace je
požadována na vypracování studie stavebních úprav, která bude
sloužit především jako podklad pro další jednání ohledně
financování této rekonstrukce.
Armáda spásy svoji žádost o dotaci podala na základě řady
předcházejících jednání s vedením MČ BS. Podnětem k těmto
jednáním
byla
řada
stížností
na
dlouhodobé
problémy
s bezpečností a veřejným pořádkem na ulici Mlýnské. Při
analýze původu těchto negativních jevů bylo zkonstatováno, že
význam zdrojem jsou klienti Armády spásy nebo jejich přátelé,
kteří mají tendence trávit část dne na ulici Mlýnské v okolí
Armády spásy. Byla podniknuta řada dílčích kroků, aby se
situace zlepšila: byl posílen úklid, Armáda spásy apeluje na
své klienty, aby se nezdržovali ve venkovním prostoru na
Mlýnské ulici, městské policie nainstalovala před Armádu spásy
kameru atd.
Jako trvalým řešením špatné situace v tomto prostoru se jeví
návrh Armády spásy na změnu účelu sociální služby, kterou
provozují na Mlýnské ulici. Změna by spočívala ve vybudování
domu s pečovatelskou službou pro starší bezdomovce. Tím by se
výrazně snížila fluktuace osob, které vyhledávají služba
Armády spásy v tomto místě. Uvedená služba navíc v městě Brně
chybí a mohla by se stát vítanou součástí komunitního plánu.
Návrh přestavby budovy Armády spásy na Mlýnské ulici na dům
s pečovatelskou službou pro seniory vyžaduje značné investice.
Tyto náklady by se daly krýt z dotačních titulů. Nicméně, aby
se Armáda spásy mohla o tyto dotační tituly ucházet, musí mít
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vypracovanou alespoň architektonickou studii. V současné době
nemá na vypracování studie peníze. Proto tajemník úřadu
navrhl, aby tuto studii financovala MČ BS z položky na uzemní
rozvoj. MČ by tak napomohla k řešení pořádku a bezpečnosti
v lokalitě ulice Mlýnská.
Městská část Brno-střed vítá tento krok vzhledem k neutěšené
situaci v přilehlém okolí, kterou se přes veškeré úsilí všech
dotčených institucí nedaří zlepšit. Transformace sociální
služby výrazným způsobem ovlivní cílovou skupinu klientů,
kteří budou moci zařízení využívat. Negativní jevy, které
tolik
narušují
veřejný
prostor
tak
budou
do
budoucna
eliminovány.
Proto je předkládána k projednání tato žádost o dotaci.
Stanoviska dotčených orgánů:


8. Finanční výbor ZMČ BS projednal dne 29. 8. 2019 s
výsledkem:

Stanovisko FV: usnesení č. FV.08.19.14, ze dne 29.08.2019
Finanční výbor doporučuje ZMČ BS ke schválení
poskytnutí finančního neinvestičního transferu pro Armádu
spásy v České republice, z. s., IČ: 40613411 ve výši 133.100,na individuální projekt Studie proveditelnosti rekonstrukce a
přestavby objektu Mlýnská 25, Brno na Domov se zvláštním
režimem pro osoby bez přístřeší a
doporučuje ZMČ BS souhlasit
s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního neinvestičního
transferu z rozpočtu statutárního města Brna, městské části
Brno-střed, ve smyslu 1. části tohoto usnesení, dle návrhu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního
transferu z rozpočtu městské části Brno-střed, která tvoří
přílohu č. 10 tohoto materiálu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro



Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Blaštíková
Omluvena

Bundálek
Pro

Doležal
Pro

Jílková
Pro

Kalousek
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Sedláková
Omluvena

33. RMČ BS projednala dne 12.08.2019 s výsledkem:
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Usnesení
RMČ/2019/33/16 Armáda spásy v České republice, z. s. - žádost
o poskytnutí neinvestiční dotace na jiný účel určený žadatelem
v žádosti
RMČ BS na 33. schůzi, konané dne 12.08.2019,
doporučuje
ZMČ BS ke schválení poskytnutí finančního neinvestičního
transferu pro Armádu spásy v České republice, z. s., IČ:
40613411 ve výši 133.100,- na individuální projekt Studie
proveditelnosti rekonstrukce a přestavby objektu Mlýnská 25,
Brno na Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší a
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního
neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed, ve smyslu 1. části tohoto usnesení,
dle návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičního
finančního transferu z rozpočtu městské části Brno-střed,
která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 28.08.2019
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

Oulehlová

Schwab

Vaníček

Bořecký

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro



7. KSZOZ projednala dne 08.07.2019 s výsledkem:

Usnesení 7/2019.14.: KSZOZ doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS
schválení poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Studie
proveditelnosti rekonstrukce a přestavby objektu Mlýnská 25,
Brno na Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší“, a
to ve výši 133.100,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování (usnesení
bylo přijato)
Blaštíková

Freund

Jílková

Klabusayová

Kostřica

Mléčková

Nováková

Oplatek

Pazdírek

Sedláček

Weinberger

pro

nepřítomen

pro

nepřítomna

pro

nepřítomna

pro

pro

pro

pro

omluven
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