
Vážený pane starosto,  
vážená paní místostarostko,  
 
dle naší domluvy zasílám úvodní informace k žádosti o podporu projektu Nový domov, nové služby 
pro území ORP Šlapanice. 
 
Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci v rámci naší obce s rozšířenou působností, kdy chci jménem 
našeho města požádat o podporu Vašich zastupitelstev pro unikátní projekt, který by jako první – 
pravděpodobně pilotní projekt – mohl začít fungovat právě pro obyvatele našeho ORP Šlapanice. 
Jedná se o šanci vybudovat pobytové zařízení pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra. 
Zařízení, které by se dokázalo o těžce postižené osoby komplexně postarat, zatím neexistuje. 
Projekt s názvem Nový domov zpracoval a předkládá zapsaný spolek Tady to mám rád, podrobný 
popis projektu, jeho dlouhý a nelehký vývoj naleznete v přiložené žádosti o podporu. Projekt 
chráněného bydlení je součástí komunitního plánu ORP Šlapanice a je zařazena v Základní síti pro rok 
2021 JMK. Pokud její realizace nezačne v tomto roce, přechází do Základní sítě JMK pro rok 2022. 
Spolek Tady to mám rád a jeho představitelé jsou také k dispozici k Vašim dotazům. Projekt získal 
významnou dotaci na realizaci chráněného bydlení, zbývající částku k dofinancování ve výši 6 mil. Kč 
se snažil spolek získat úvěrem z banky, který by byl schopen následně splácet. Tato možnost selhala 
(obce ani kraj ze zákona nemohou na takto postavený úvěr poskytnout záruku) a celý projekt tak stojí 
buď před realizací nebo ztrátou dotační příležitosti a dalším odkladem realizace.  
 
Proč se obracím na Vás?  
Jedinou reálnou variantou po konzultaci s Jihomoravským krajem, jak projekt realizovat 
v dostupném čase, aby žadatel nepřišel o již přislíbenou dotaci, je poskytnutí bezúročné půjčky 
(návratné finanční výpomoci) obcemi v ORP Šlapanice. Jedná se přitom nikoliv o dotaci, ale o 
návratnou finanční výpomoc, kdy prostředky se obcím opět do rozpočtu vrátí. Při podpoře projektu 
v požadované částce 6 mil. Kč a pokud bude celé území ORP Šlapanice s projektem solidární, by 
půjčovaná částka z každé obce představovala necelých 90Kč na obyvatele. Chci doufat, že i za 
dnešních nelehkých podmínek bychom mohli obdobné částky ve svých rozpočtech najít. 
Je samozřejmě také možné, aby zastupitelstva rozhodlo o daru pro tento projekt, ať celé částky nebo 
alespoň její části. To je však již k úvaze každého zastupitelstva dle možností každé obce. Je vhodné, 
aby zastupitelstva při rozhodování disponovala také informací o tom, že vznikem této služby v území 
na sebe bereme i závazek spolufinancování této služby. Dle propočtu z JMK a opět, pokud dokážeme 
být solidární s touto službou v území, by částka neměla přesáhnout 10 000 na obec/rok.  
Za ORP Šlapanice v součinnosti s Jihomoravským krajem a spolkem Tady to mám rád připravíme a 
poskytneme právní pomoc – přípravu smlouvy, průvodních informací apod.  
Členové spolku kromě své služby nabízejí i využití svých unikátních vědomostí v péči o osoby s PAS 
pro další rozvoj a podporu těchto služeb v území. 
 
Prosím, abyste tuto možnost zvážili a dali mně vědět, zda je Vaše zastupitelstvo ochotno najít tuto 
solidární pomoc pro lidi, pro které naše společné rozhodnutí znamená v tuto chvíli jedinou možnost, 
jak projekt zrealizovat. 
 
Jménem ORP Šlapanice pak děkuji za zvážení a projednání podpory projektu chráněného bydlení pro 
osoby s poruchou autistického spektra. 
 
Se srdečným pozdravem 
 
Michaela Trněná 
starostka  
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