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Zastupitelstvo města Mikulov 

 ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne  04.12.2019 
 
 
Bod programu:  Žádost o individuální dotaci 
 

 
Přílohy:  
Žádost SeneCura SeniorCentrum Šanov 
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 
 
  
 
 
Návrh usnesení: 

1.  ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecním 
zřízení), v zn. p.p., schvaluje ve výši………,-Kč /neschvaluje poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Mikulov poskytovateli sociální služby SeneCura Seniorcentrum Šanov 
 
2.  ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích )obecní zřízení), ve 
znění poz. předpisů, schvaluje/neschvaluje uzavření výše uvedené smlouvy o 
poskytnutí dotace dle předloženého znění. 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Mgr. Bohdana Souchopová 
vedoucí odboru sociálních 
věcí 
 
 
Datum:  25.11.2019 

 
Ing. Ingrid Klanicová 
vedoucí finančního 
odboru 
 
Datum:  25.11.2019 
 

 
Rostislav Koštial 
starosta města 
 
 
Datum: 25.11.2019 
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Bod programu:  Žádost o individuální dotaci 
 
 
Popis služby: 
 
Společnost SeneCura zabezpečuje zhruba 6 800 lůžek v 81 zařízeních a je jedním z největších 
soukromých poskytovatelů péče v Rakousku. Společnost SeneCura se v roce 2015  stala 
součástí francouzské skupiny ORPEA. V České republice je SeneCura největším soukromým 
provozovatelem domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (pro seniory trpící 
Alzheimerovou chorobu či jinou formou stařecké demence).  Seznam sociálních zařízení, kde 
společnost SeneCura poskytuje služby:  Havířov, Hradec Králové, Chrudim, Klamovka, 
Kolín, Liberec, Modřice, Olomouc, Písek, Plzeň, Slivec, Štěrboholy, Telč, Terezín, Šanov. 
 
Kapacita SeniorCentra Šanov: 
Domov pro seniory – 36 lůžek 
Domov se zvláštním režimem – 84 lůžek 
 
Dle informací zaslaných v žádosti poskytuje zařízení Šanov své služby 4 občanům města 
Mikulova. Individuální dotace by byla využita na provoz zařízení. 
 
RM tuto žádost projednala na svém jednání dne 25. 11. 2019 a nedoporučuje ZM schválit 
dotaci a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov. 
 

https://www.senecura.at/home/?no_cache=1
https://senecura.cz/pece/
https://www.orpea.com/
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