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V Děčíně dne 12.5.2020 
 
 
 
 
Věc: Mimořádné dofinancování 
 
 
 

 
    Dobrý den, 
 
     na základě jednání ze dne 17.2.2020 s p. Mgr. Ing. Andrtem a p. Ing.Kováčovou upřesňuji údaje 
k mimořádnému dofinancování naší společnosti.  
 
     Jsme poskytovatelem sociálních služeb: 
 
 
9489149 – domov pro seniory 
8683582 – terénní odlehčovací služba 
 
 
Provoz terénní odlehčovací služby je finančně dostatečně pokryt a zatím není nutné žádné dofinancování. 
V průběhu druhé poloviny roku 2020 předpokládáme rozšíření této služby o 0,5 úvazku , který bude pokryt 
z navýšených tržeb za poskytované služby. 
 
Dofinancování se tedy bude týkat pouze služby ID 9489149. 
 
Pro rok 2020 došlo k výraznému omezení poskytovaných finančních prostředků. Protože jsme v žádném 
případě nechtěli snížit kvalitu námi poskytovaných služeb razantním snížením pracovníků přímé péče, vyvolali 
jsme hned po zveřejnění přidělené dotace na službu jednání s představiteli kraje. Při tomto jednání jsme 
uvedli, že na udržení služby budeme potřebovat dofinacování ve výši 2.000.000,-Kč. Po uplynutí 4 měsíců 
tohoto roku, při započítání průměrných měsíčních nákladů a příjmu je zřejmé, že odhad byl správný. Současné 
finanční prostředky budou pokrývat službu do měsíce června, s tím že již v tuto dobu čerpáme kontokorentní 
úvěr, který máme pro společnost dlouhodobě zřízený. Dále se povedlo částečně navýšit vykazování za 
zdravotní pojišťovny, což je dáno především skladbou našich klientů.  
 
 
 
 

Valerie – Homecare, s.r.o. 

Arnoltice 100, 407 14 Arnoltice u Děčína 

provozovna: Škroupova 302/17, 405 02 Děčín II  

Tel.: 474 524 025  Mob.: 733 553 043   

 E-mail: valerie@valerie-homecare.cz  

www.valerie-homecare.cz                   
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Se vším výše zmíněným platí, že v průběhu měsíče června dojde k vyčerpání kontokorentního úvěru do plné 
výše, bez možnosti dalšího navýšení.  
Z důvodu krize spojené s Covid 19 došlo také k propadu příjmů od klientů, došlo k několika úmrtím a lůžka, 
z důvodu vládních nařízení, nemohla být obsazena, tímto způsobem k dnešnímu dni společnost tratila dalších 
cca 150.000,-Kč. O tuto částku je i požadovaná částka k dofinancování navýšena. 
Požadovaná částka 2.150.000,-Kč bude použita výhradně na pokrytí mzdových nákladů společnosti.  
 
 
 
 
 
Valerie Machová 
jednatel společnosti 


