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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

10.5

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ – konečné vyhodnocení - změna
usnesení
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Oprava přílohy č. 2 v usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/14Z/2022.
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
8. 6. 2022

Dne:

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Dne:

21. 6. 2022

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
10.5-1

Název: Bod 10.5 priloha 1.pdf

Přehled podpořených subjektů,
včetně výše dotace - dle usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
029/14Z/2022

10.5-2

Název: Bod 10.5 priloha 2.pdf

Přehled podpořených subjektů,
včetně výše dotace

U

10.5-3

Název: Bod 10.5 priloha 3.pdf

Vzor Dodatku ke smlouvě o
poskytnutí neinvestiční dotace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 2 tohoto usnesení a č. 1 a 3 předloženého materiálu,
B)

mění

U

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 029/14Z/2022
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 tak, že přílohu č. 2 usnesení
č. 029/14Z/2022 nahradí přílohou č. 2 tohoto usnesení,
C)

schvaluje

vzor Dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
D)

ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření
Dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní
organizace Louny, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Termín: 30. 7. 2022

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 026/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 byl vyhlášen dotační program
na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022. Ústeckému kraji byla pro rok 2022 na základě
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 poskytnuta dotace
v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1
874 780 919,- Kč.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022 byl schválen návrh rozdělení
finančních prostředků z dotace mezi poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatelům sociálních služeb byla
rozdělena částka ve výši 1 874 780 900,- Kč, v rozpočtu kraje zůstala nerozdělena částka ve výši 19,- Kč,
která byla ponechána k dalšímu financování sociálních služeb.
Poskytovatel Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny zrušil k 30. 4. 2022 registraci
sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 2222932) a
odborné sociální poradenství (ID 5429547) s tím, že celou kapacitu sociální služby sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 2222932) převedl pod sociální službu sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) a celou kapacitu sociální služby odborné
sociální poradenství (ID 5429547) převedl pod sociální službu odborné sociální poradenství (ID 2906418).
Tyto změny se promítnou v Základní a Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje od 1. 7. 2022.
Rozdělení finančních prostředků z dotace bylo provedeno na základě platné Základní a Rozvojové sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje (platnost od 1. 1. 2022). V tomto rozdělení měl poskytovatel Svaz tělesně
postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny přidělenou dotaci pro všechny svoje sociální služby (ID
2222932, ID 2906418, ID 5429547 a ID 8356589) na celý rok. Vzhledem k tomu, že podepisování smluv o
dotaci ze strany poskytovatelů a samotné vyplácení finančních prostředků započalo až po 3. 5. 2022 (ÚK
obdržel finanční prostředky z MPSV pro sociální služby dne 3. 5. 2022), tedy v době, kdy dvě sociální služby
výše uvedeného poskytovatele již neexistovaly, nebylo možné mu na tyto dvě služby poskytnout dotaci v plné
výši dle schváleného návrhu Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022.
Na základě skutečnosti, že sociálním službám sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (ID 2222932) a odborné sociální poradenství (ID 5429547) poskytovatele Svaz tělesně
postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny byla ukončena registrace k 30. 4. 2022, čímž nesplňují od 1.
5. 2022 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, byla dotace vypočtena pouze do 30. 4. 2022 (příloha č. 2 tohoto usnesení, vyznačeno žlutě).
Původně byla poskytovatelům sociálních služeb Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/14Z/2022
ze dne 25. 4. 2022 rozdělena částka ve výši 1 874 780 900,- Kč a v rozpočtu kraje zůstala nerozdělena
částka ve výši 19,- Kč. Nyní je poskytovatelům sociálních služeb rozdělena částka ve výši 1 874 493 500,- Kč
a v rozpočtu kraje zůstala nerozdělena částka ve výši 287 419,- Kč, která zůstane ponechána k dalšímu
financování sociálních služeb.
Tento materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 8. 6. 2022 a ve Výboru pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality dne 21. 6. 2022.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí

PaedDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:
1

Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

Ing. Petra Lafková 10. 6.
2022

2

PaedDr. Jiří Kulhánek

PaedDr. Jiří Kulhánek
10.6.2022
Podpis zpracovatele:

Olga Korndörferová 10. 6. 2022

