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V Bílině, dne 10. července 2020 

vı ıv Žádost o vydání budoucího prıslibu k zařazení do Základní sıte Sociálních služeb Ústeckého kraje a 
změnu kapacity sociální služby zařazené v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje 

Společnost Hornická nemocnice S poliklinikou spol. S r.o. (dále jen ,,HNsP") je poskytovatelem Sociální 
službLpoSkvtované ve Zdravotnickém zařízení podle § 52 Zákona O sociálních službách (zákon 
č. 108/2006 Sb.) o kapacitě 16 lůžek. HNSP poskytuje zdravotní služby, a to ambulantní péči a Iůžkovou 
péči léčebny dlouhodobě nemocných. 

vv øv HNSP uvažuje O rozsírení stávajících kapacit luzkových služeb a O registraci sociálních služeb nových. 
Konkrétně se jedná o služby: domov pro seniory (§ 49 zákona o sociálních službách); domov se 
Zvláštním režimem (§ 50 podle Zákona O sociálních službách) a Odlehčovací službu v pobytové formě 
(§ 44 Zákona o sociálních službách). Takto nově vzniklé kapacity budou muset být umístěny v nové 
budově (případně budovách) vareálu HNSP, který má rozlohu zhruba 70.000 m2, Ztoho zastavěná 
plocha je 7.717 m2. Stávající budovy jsou pro toto rozšíření kapacitně nevyhovující. Rozloha areálu je 
vhodná pro umístění nových budov. Předpokládaná výše investice na pořízenítéto budovy činí cca 220 
mil. Kč viz příloha Ekonomická studie rozšíření kapacit Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina. 

Na území ORP Bílina není kromě pečovatelské služby (zajišťované městem Bílina) a pobytové služby 
HNSP žádné jiné zařízení, resp. sociální služba pro cílovou skupinu senioři. Dle Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021 (dále jen ,,SPRSS”) je podporováno 
přenesení části stávajících kapacit (bez uvedení počtu) pobytových služeb zjiných oblastí okresu 
Teplice do oblasti ORP Bílina prostřednictvím vybudování nového zařízení. Současně dle SPRSS v celém 
teplickém okrese chybí cca 50 lůžek v domově se zvláštním režimem. 

Zajištění souladu záměru HNSP se SPRSSje klíčové pro případné zařazení nově vzniklých služeb do sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje. Plánované rozšíření kapacit vyplývá Z Komunitního plánu sociálních 
služeb ORP Bílina 2020-2022 (dále jen „KP ORP Bílina"). Dle KP ORP Bílina má v případě HNSP dojít 
k navýšení současných lůžkových kapacit (LDN a sociální služby), a to: 

- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních - navýšení o 34 lůžek; 
- LDN - navýšení o 30 lůžek; 
- Domovy pro seniory - vznik nových 25 lůžek; 
- Domovy se zvláštním režimem (DZR) - vznik nových 15 lůžek; 
- Odlehčovací služba v pobytové formě - vznik nových 5 lůžek. 

Současný stav bez LDN 16 lůžek. Budoucí stav bez LDN 179 lůžek. 

Navrhované navýšení kapacit vyplývá ze současného znění KP ORP Bílina. S ohledem na předpokládaný 
demografických vývoj spojený se Stárnutím populace v Ústeckém kraji obecně, je otázkou, zda při 

Hornická nemocnice S poliklinikou spol. S r.o. IČO: 61325422; DIČ CZ61325422 
Email: noVakoVa@hnSp.cZ Datová Schránka: S5uapS3 
Tel.: 417 777 302/Mobil: 608 279 177 Účet: UniCredit Bank 20600206/2700 

jsme Zde pro Vás.

Příloha č. 1



ł Hornická nemocnice S poliklinikou spol. S r.o. 
hnıp bflıno Siáıøz Bílina, nl. Pražská 206/95, PSČ 418 01 

Obchodní rejstřík: Krajský Soud V Usti nad Labem, Oddíl C, vložka 6957 

budování nových kapacit sociálních služeb zohlednit spíše budoucí potřebu oproti potřebně současné. 
Tato úvaha vyžaduje nutnost budoucího zařazení těchto kapacit do Sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje. Předpokládaný termín realizace investice je 2023 - 2025. 

HNSP může na sociální služby žádat o dotaci na zajištění základních činností sociálních služeb V rámci 
programu Podpora sociálních služeb V Ústeckém kraji 2020 (dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). O dotaci je možné žádat každý kalendářní rok. Na 
přidělení dotace však není právní nárok. Stěžejní podmínkou pro přidělení dotace je zařazení těchto 
Služeb v základní síti Sociálních služeb Ústeckého kraje. 

Předpokládané náklady spojené s provozem sociálních služeb a LDN (nenívhodné oddělovat) vycházejí 
ze skutečnosti jednak HNSP a jednak poskytovatelů stejných služeb o obdobné kapacitě. 
Předpokládané výnosyjsou stanoveny zejména z aktuálního Znění vyhlášky č.505/2006 Sb. 

Stoprocentním majitelem společnosti je Město Bílina viz příloha Výpis Z obchodního rejstříku, které 
dlouhodobě podporuje záměr O rozšíření kapacit pro zdravotní a sociální služby. 

Žádám O vydání budoucího příslibu, vydání Souhlasného stanoviska pro HNSP, k zařazení do Základnı 
sítě sociálních služeb a změnu kapacity služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb Ústeckého 
kraje. 

S úctou 

Ing. Andrea Abigail Nováková, jednatelka společnosti 

lng. Aľldľea Digitálně podepsal Ing. 
- - Andrea Abigail Nováková Ablga Il Datum: 2O20.O7.13 
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Přílohy: 

- Výpis z obchodního rejstříku 
vv - Ekonomická studie rozsírení kapacit Hornické nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. 

Rozdělovník: Krajský úřad Ústeckého okraje, vedoucí odboru sociálních věcí; Městský úřad Bílina, 

Vedoucí odboru sociálních věcí; Město Bílina 
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