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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

10.12

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Žádost o návratnou finanční výpomoc – Helias o.p.s.
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Žádost o návratnou finanční výpomoc poskytovatele Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 2 248 431 Kč z centrální rezervy Ústeckého kraje.
Projednáno:
Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
21. 6. 2022

Dne:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Rada Ústeckého kraje
22. 6. 2022

Dne:

Pro:

Přílohy:
10.12-1

Název: Bod 10.12 priloha 1.pdf

Žádost o návratnou finanční
výpomoc poskytovatele Helias Ústí
nad Labem, o.p.s.

U

10.12-2

Název: Bod 10.12 priloha 2.pdf

Vzor smlouvy o návratnou finanční
výpomoc

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu,
B)

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovateli sociálních služeb Helias Ústí nad Labem, o.p.s., IČ
27324001 se sídlem Jateční 870/41, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem ve výši ve výši 860 000 Kč na sociální
službu osobní asistence (ID 3591222) a ve výši 1 388 431 Kč na sociální službu denní stacionáře (ID

7646043) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s termínem vrácení do 31. 12. 2022, a o uzavření
smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
C)

ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření
smlouvy s poskytovatelem Helias Ústí nad Labem, o.p.s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
Termín: do 30. 7. 2022
Důvodová zpráva:
Vzhledem k nedostatečnému financování sociálních služeb v roce 2022 obdržel poskytovatel sociálních
služeb Helias Ústí nad Labem, o.p.s., výrazně nižší dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, díky
čemuž se poskytovatel dostal do tíživé finanční situace. Dne 30. 5. 2022 bylo s poskytovatelem uskutečněno
jednání, kdy bylo avizováno ze strany poskytovatele vyčerpání finančních prostředků již v průběhu měsíce
července. Vzhledem k tomu, že v současné chvíli probíhají jednání s MPSV, a kraj tudíž nemá relevantní
informace, zda dojde v letošním roce k navýšení přidělené alokace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu,
kterým by bylo možné dofinancovat sociální služby, byla s poskytovatelem projednána možnost podat žádost
o návratnou finanční výpomoc ve výši, díky které bude jeho činnost zachována a vykonávána jako doposud.
Dne 6. 6. 2022 poskytovatel sociálních služeb zaslal na odbor sociálních věcí žádost o návratnou finanční
výpomoc na sociální službu osobní asistence (ID 3591222) ve výši 860 000 Kč a na sociální službu denní
stacionáře (ID 7646043) ve výši 1 388 431 Kč. Obě dvě sociální služby pečují o uživatele s chronickým,
mentálním a tělesním postižením. Poskytovatel se specializuje na osoby s poruchou autistického spektra,
čímž se jedná se o jedinečné a nenahraditelné sociální služby v Ústecké kraji, jejichž zánik by znamenal
nemožnost poskytnout uživatelům Ústeckého kraje adekvátní péči odpovídající jejich potřebám.
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.
Pro účely poskytování NFV byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“). Smlouva bude uzavřena v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech
touto smlouvou neupravených.
Odbor sociálních věcí žádost poskytovatele odborně posoudil, poskytovatel navýšením finančních prostředků
nepřekročí optimální výši dotace stanovenou pro rok 2022 a zároveň je předpoklad, že návratná finanční
výpomoc bude uhrazena z případného dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Vzhledem k tomu, že
poskytovatel požádal o minimální částku, kterou potřebuje na udržení činnosti sociálních služeb, jedná se o
poskytovatele, který není nikým zřizován, a tudíž nemůže být dofinancován z příspěvku zřizovatele a pečuje o
specifickou cílovou skupinu uživatelů, navrhuje odbor sociálních věcí žádosti vyhovět v plném rozsahu.
V případě, že poskytovatel v letošním roce neobdrží vůbec nebo neobdrží v dostatečné výši dofinancování
sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, bude orgánům kraje předložena žádost, aby se
návratná finanční výpomoc přehodnotila na poskytnutí finančních prostředků – dofinancování z rezervy
Ústeckého kraje.
Rozpočtové opatření bylo schváleno Radou Ústeckého kraje ze dne 22. 6. 2022, a to pouze za podmínek
schválení rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovateli sociálních služeb Helias Ústí nad
Labem, o.p.s., IČ 27324001 se sídlem Jateční 870/41, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem ve výši ve výši 860 000
Kč na sociální službu osobní asistence (ID 3591222) a ve výši 1 388 431 Kč na sociální službu denní
stacionáře (ID 7646043) Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27. 6. 2022.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí

PaedDr. Jiří Kulhánek
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