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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
k Vaší žádosti předané mi k vyřízení hejtmanem Olomouckého kraje ze dne 18. 7. 2017
(doručena KÚOK 28. 7. 2017) o poskytnutí informace, evidované Krajským úřadem
Olomouckého kraje pod sp.zn. KÚOK/76854/2017/OTH, Vám zasílám požadované
informace ve struktuře dle podané žádosti:
1. Kolik korun vynakládá kraj na jedno místo v domově důchodců případně
v domově, kde jsou starší lidé s omezenou schopností pohybu?
a. Investiční náklad na zřízení takového místa;
b. provozní náklad měsíčně.
Ad 1a) Investiční náklad na zřízení jednoho místa v domově důchodců, případně
v domově, kde jsou starší lidé s omezenou schopností pohybu
Vzhledem k tomu, že Olomoucký kraj nemá k dispozici průměrný náklad
na zřízení jednoho místa/lůžka v domově důchodců, případně v domově, kde
jsou starší lidí s omezenou schopností pohybu, uvádíme údaje, které lze zjistit
pouze na základě vynaložených nákladů níže uvedených investičních akcí, které
Olomoucký kraj realizoval:
- v příspěvkové organizaci Domov pro seniory POHODA Chválkovice byl vybudován
nový pavilon, ve kterém je od srpna 2013 poskytována sociální služba domov
pro seniory s kapacitou 100 uživatelů. Investiční náklad na zřízení jednoho
místa/lůžka byl 2,36 mil. Kč.
- v Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o. byl vybudován nový pavilon, ve kterém
je od srpna 2014 poskytována služba domov se zvláštním režimem s kapacitou
79 míst. Investiční náklad na zřízení jednoho místa/lůžka byl 1,97 mil. Kč.

Ad 1b) Provozní náklad měsíčně na jedno místo v domově důchodců, případně
v domově, kde jsou starší lidé s omezenou schopností pohybu
Financování sociálních služeb je vícezdrojové; podílí se na něm veřejné rozpočty
(rozpočet státu – státní účelová dotace, rozpočty krajů, obcí), úhrada od uživatelů,
příspěvek na péči, veřejné zdravotní pojištění a další zdroje financování.
V tabulce č. 2 jsou uvedeny průměrné náklady na lůžko/měsíc u všech pobytových
sociálních služeb zaměřených na cílovou skupinu senioři v Olomouckém kraji.
Nejedná se tedy pouze o sociální služby, které jsou zřizovány Olomouckým krajem;
jsou zahrnuty rovněž služby zřizované obcemi, nestátními neziskovými
organizacemi i soukromými subjekty. Z průměrných nákladů na lůžko/měsíc je
vyčísleno, kolik z těchto nákladů je vykryto průměrně ze státní účelové dotace
na poskytování sociálních služeb a z rozpočtu kraje.
Tabulka č. 2
Druh
služby

domovy
pro seniory
domovy se
zvláštním
režimem
chráněné
bydlení

Průměr z nákladů
na lůžko/měs.

Z průměrných nákladů na
lůžko/měs financováno
průměrně ze státní dotace
lůžko/měs.

v Kč
Z průměrných nákladů na
lůžko/měs financováno
průměrně z dotace kraje na
lůžko/měs.

25 689

6 177

1 795

32 272

8 537

3 628

11 327

3 218

1 651

2. Přispěl Olomoucký kraj částkou 1.200.000,- Kč na podnikatelský záměr
Levandulového statku? Na jaký účel, z jakého dotačního titulu? Běžně se
takto podporují začínající podnikatelé?
Olomoucký kraj přispěl během roku 2016–2017 na veškeré aktivity provozovatele
Lukáše Drlíka (Živnostníka Olomouckého kraje roku 2016), pěstitele levandulí
a provozovatele levandulové kavárny z Úsova na Šumpersku, celkovou částkou
ve výši 345 000 Kč.
Účelem dotací byl jak zmíněný Bezděkovský levandulový festival, tak výsadba
levandulového pole i investice do levandulové expozice v Bezděkově.
Levandulový statek využil možnosti podat žádost o dotaci v dotačních programech
v oblasti cestovního ruchu (Nadregionální akce cestovního ruchu, Podpora
cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava, Individuální
žádost), na podporu kultury (Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017),
na podporu místních produktů (Podpora farmářských trhů) a na podporu aktivit
přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny.
V souladu s přijatým programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje
pro období 2016-2020 v rámci kapitoly IX. Regionální rozvoj a rozvoj venkova,
podpora podnikání rada mj. deklarovala:

1. Podpoříme všechny rozvojové veřejné a podnikatelské projekty zaměřené
na rozvoj kraje,
15. podpoříme lokální výrobce zemědělských produktů a kvalitních potravin,
a v rámci kapitoly X. Životní prostředí, zemědělství rada mj. deklarovala:
9. podpoříme rozvoj rodinných zemědělských farem

S pozdravem
Ing. Luděk Niče, v.r.
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