Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

10.4

12. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 1. 2022
Věc:
Financování sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria ČR 2022
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Předpoklad obdržení části finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV na základě
e-mailové komunikace ze dne 13. 1. 2022, která je přidělována prostřednictvím krajů dle §101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve stavu rozpočtového provizoria, pro
období prvních dvou měsíců roku 2022.
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje s využitím části alokace pro rok 2022 poskytnutých z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu ve výši 366 766 792 Kč

Přílohy:
10.4-1

Název: Bod 10.4 priloha 1.pdf

Emailová komunikace ze dne 13. 1.
2022, včetně tabulky rozdělení
alokace dle směrného čísla

U

10.4-2

Název: Bod 10.4 priloha 2.pdf

Přehled podpořených subjektů,
včetně výše dotace

U

10.4-3

Název: Bod 10.4 priloha 3.pdf

Přehled nepodpořených subjektů

U

10.4-4

Název: Bod 10.4 priloha 4.pdf

Tabulka Redukčních koeficientů dle
druhů služeb

U

10.4-5

Název: Bod 10.4 priloha 5.pdf

Vzor Smlouvy o poskytnutí části
dotace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

rozhoduje

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

a) o poskytnutí části dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí části
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
b) o neposkytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení,
B)

schvaluje

vzor Smlouvy o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci rozpočtového
provizoria dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
C)

ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření
smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení první splátky dotace.
Termín: do 28. 2. 2022

Důvodová zpráva:
S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), ke změně poskytování dotací ze státního
rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností. O poskytování dotací na financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhodují dle § 101a zákona o sociálních službách
kraje.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 026/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 bylo schváleno vyhlášení
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ (dále jen „Program“). Program na
podporu sociálních služeb byl vyhlášen dne 13. 9. 2021.
Ústecký kraj podal dne 27. 7. 2021 na MPSV prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém poskytovatel žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 2 933 601 506,- Kč.
V termínech určených Programem Ústecký kraj obdržel prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém –
poskytovatel celkem 179 žádostí o finanční podporu v celkové výši 2 811 649 659,- Kč na 561 sociálních
služeb.
Vzhledem k tomu, že zatím nebyl schválen státní rozpočet ČR, je počátek roku 2022 v režimu rozpočtového
provizoria, což má, mimo jiné, i zásadní vliv na financování sociálních služeb. V předchozích letech Ústecký
kraj obdržel na začátku roku rozhodnutí o přidělení dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na
příslušný rok a mohl v 1. splátce vyplatit poskytovatelům sociálních služeb 60 % přidělené dotace. V prosinci
2021 bylo na jednání zástupců jednotlivých krajů, MPSV a MF ohledně rozpočtového provizoria na rok 2022
krajům sděleno, že alokace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci rozpočtového provizoria nebude
známá dřív než v únoru 2022, kdy bude moci MPSV rozhodnout o přidělení adekvátní části dotace vzhledem
k rozpočtovému provizoriu (orgány kraje by mohly rozhodovat o rozdělení části dotace), a v dubnu po
schválení státního rozpočtu MPSV počítá s vyplacením již celé alokace (orgány kraje by mohly rozhodovat o
dopočtu dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb). S ohledem na skutečnost, že výpadek
financování na začátku kalendářního roku je nejvíce kritický pro sociální služby poskytované bez úhrady,
požádaly si poskytovatelé těchto sociálních služeb Ústecký kraj o poskytnutí návratné finanční výpomoci, což
je řešeno samostatným materiálem (RÚK dne 12. 1. 2022, ZÚK dne 24. 1. 2022). Tuto návratnou finanční
výpomoc (pouze na osobní náklady za měsíc leden 2022) z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 30 670
901 Kč jsou povinni poskytovatelé na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
vrátit Ústeckému kraji do 31. 5. 2022.
Dne 13. 1. obdržel Ústecký kraj z MPSV e-mailem informaci o předpokládané výši 366 766 792 Kč na
podporu sociálních služeb, která je přidělována prostřednictvím krajů dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve stavu rozpočtového provizoria, pro období prvních
dvou měsíců roku 2022.
Následně Ústecký kraj obdrží rozhodnutí o přidělené částce a budou mu zaslány finanční prostředky ve
stanovené výši. Tyto finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu kraje a budou přerozděleny mezi
konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory
(dotace) z rozpočtu kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022 –
2024 (dále jen „Základní síť kraje“).
V období rozpočtového provizoria by se měl tento postup ještě jednou opakovat, aby poskytovatelé sociálních
služeb obdrželi finanční prostředky na měsíc březen. O rozdělení další částky dotace by pravděpodobně
rozhodovalo ZÚK na svém jednání dne 28. 2. 2022.
Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel vymezený v zákoně o sociálních
službách, na který výše uvedený § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje.
Hodnota optimální výše dotace byla pro účely Programu stanovena v souladu s Metodikou.
Po obdržení části dotace pro Ústecký kraj Rozhodnutím byla stanovena výše redukčních koeficientů, které
jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto usnesení. Po aplikaci redukčních koeficientů došlo k zaokrouhlení reálné
výše dotace na celé stovky směrem dolů.
Z celkového počtu 561 sociálních služeb bylo podpořeno 526 v celkovém finančním objemu 366 766 600,- Kč
(příloha č. 2). Z alokované částky zůstane v rozpočtu Ústeckého kraje celkem 192,- Kč. Tyto prostředky

budou využity v dalším kole rozdělování přidělené alokace v rámci rozpočtového provizoria.
Odbor sociálních věcí navrhuje rozhodnout o neposkytnutí dotace poskytovatelům na sociální služby dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Důvody navržení:
7 sociálních služeb 5 poskytovatelů z důvodu, že nejsou od 1. 1. 2022 součástí Základní sítě kraje, která byla
schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 13. 12. 2021 usnesením č. 026/11Z/2021, a neobdrží
Pověření, čímž nesplňují základní podmínku pro poskytnutí finanční podpory dle Metodiky Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2022:
1. ADP-ANNA s. r. o., domov pro seniory (ID 1510155);
2. Global Partner Péče, z. ú., odlehčovací služby (ID 7961531);
3. Charita Most, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 8364418);
4. Charitní sdružení Děčín, z. s., nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 3343285);
5. Žatecký spolek Handicap z. s., sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(ID 2266383), terénní programy (ID 5355584) a odborné sociální poradenství (ID 8187057).
Dále nebylo podpořeno 25 sociálních služeb (azylové domy, intervenční centrum) 19 poskytovatelů, kteří jsou
zapojeni do 30. 6. 2022 do financování z projektu POSOSUK 3, který má v době rozpočtového provizoria
zajištěny finanční prostředky.
Nebyly podpořeny také 3 sociální služby 3 poskytovatelů sociálních služeb, které jsou v období, pro které je
část dotace poskytnuta, financovány celkově nebo z části z Evropských projektů. Jedná se o následující
poskytovatele:
1. Centrum D8. o. p. s., odborné sociální poradenství (ID 3478916) – financování v rámci projektu OPZ do 31.
8. 2022;
2. DRUG-OUT Klub, z. s., terénní programy (ID 1953437) – financování v rámci projektu OPZ do 30. 6. 2022;
3. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, terénní programy (ID 8897392) – financování
v rámci projektu OPZ do 30. 6. 2022.
Materiál byl konzultován s odborem legislativně-právním a odborem ekonomickým.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru SV

Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

Schvalovací cesta:
1

Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

Ing. Petra Lafková 18. 1.
2022

2

PaeDr. Jiří Kulhánek

PaedDr. Jiří Kulhánek
18.1.2022
Podpis zpracovatele:

Olga Korndörferová 18. 1. 2022

