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Obecní úřad Hlízov 
MVDr. Antonín Škarka, starosta

Hlízov 164

285 32 Hlízov

Věc: Finanční příspěvek z rozpočtu obce na rok 2022

Vážený pane starosto,

prosím o Vaše vyjádření, zda budete mít i v roce 2022 nadále zájem využívat sociální 
služby poskytované naší organizací občanům Vaší obce. 

Finanční příspěvek z rozpočtu Vaší obce na rok 2022 byl stanoven
ve výši 12.000,- Kč.

Výše příspěvků byla navýšena z důvodu vyšších provozních nákladů, zejména 
zvýšení cen energií, pohonných hmot a služeb. Dále bylo zohledněno zvyšování tarifních 
mezd pracovníků přímé péče za období let 2018-2022 v návaznosti na příslušná nařízení 
vlády (navýšení tarifních mezd: 2018 – 10%, 2019 – 7%, 2020 - 1 500,00 Kč, 2021 – 10%, 
2022 - 700,00 Kč).

V návaznosti na „Rozhodnutí Komise EU č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011“ 
jsou sociální služby, které jsou podporovány v rámci dotačního řízení Středočeského kraje, 
považovány za služby obecného hospodářského zájmu (services of general economic 
interest). K poskytování služeb je naše organizace oprávněna na základě pověření,
které vydává Středočeský kraj na základě „Smlouvy o pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu“. 

Finanční příspěvek bude zahrnut do tzv. vyrovnávací platby, kterou je pro daný rok 
stanovena maximální možná výše finančních prostředků z veřejných zdrojů
pro poskytovatele konkrétní sociální služby. Do této vyrovnávací platby jsou v případě naší 
organizace dále zahrnuty finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele (Město Kutná Hora), 
z rozpočtu KÚ Středočeského kraje a příspěvky ostatních obcí regionu, ve kterých 
poskytujeme sociální služby. Dodržení výše a použití vyrovnávací platby je kontrolováno 
odborem sociálních věcí KÚ SK.
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Vyjádření zašlete e-mailem (pskhora@tiscali.cz), datovou schránkou (uživatelské 
jméno: g857h7) nebo písemně (adresa: Pečovatelská služba Kutná Hora, přísp. org.
Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora).

V příloze dopisu Vám zasílám:

• seznam uživatelů pečovatelské služby ke dni 28.2.2022;

• návrh „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
na rok 2022“;

• leták – základní informace o poskytovaných službách, kontaktní údaje.

S pozdravem

             Ing. Jana Kuklová
          ředitelka Pečovatelské služby Kutná Hora, přísp. org.

V Kutné Hoře dne 17.3.2022
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