
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: 10.6

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost poskytovatele Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny o dofinancování 2 
sociálních služeb.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje s využitím finančních prostředků poskytnutých z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu na rok 2022.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 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: 

10.6-1 Název: Bod 10.6 priloha 1.pdf
Žádost o individuální dofinancování - 
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. 
okresní organizace Louny

U

10.6-2 Název: Bod 10.6 priloha 2.pdf Vzor Dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní 
organizace Louny, na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 2906418) ve výši 121 600,- Kč a na 



sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) ve 
výši 118 878,- Kč v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, v rámci 
kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření 
dodatku ke smlouvě s poskytovatelem Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny, dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Termín: 30. 7. 2022

Důvodová zpráva:
Poskytovatel Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny (dále jen „Poskytovatel“) 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 od 1. 5. 2022 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).

Ústecký kraj obdržel dne 20. 5. 2022 od Poskytovatele žádost o individuální dofinancování sociálních služeb. 
V žádosti pod č. j. KUUK/079037/2022 Poskytovatel žádá o dofinancování sociálních služeb odborné sociální 
poradenství (ID 2906418) ve výši 121 600,- Kč a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (ID 8356589) ve výši 165 800,- Kč.

Důvodem žádosti je to, že při schvalování dotací měl Poskytovatel 4 sociální služby, ale od 1. 5. 2022 má 
pouze 2 sociální služby. Registrace byla ukončena, ale kapacity a úvazky byly přesunuty pod stávající služby.

Službám (ID 5429547, ID 2222932), vzhledem k ukončení registrace, byla vypočtena dotace v dotačním 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 do 30. 4. 2022.

Výše částek o dofinancování vychází z finančních prostředků, které by obdržely sociální služby s ukončenou 
registrací v dotačním programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, pokud by registraci 
neukončily a pokračovaly dále v činnosti.

Odbor sociálních věcí uvedenou žádost odborně posoudil a doporučuje vyhovět Poskytovateli tak, že sociální 
služba odborné sociální poradenství (ID 2906418) bude dofinancována ve výši 121 600,- Kč a sociální služba 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) bude dofinancována 
pouze ve výši 118 878,- Kč, protože v případě vyšší částky dofinancování by došlo k překročení optimální 
výše podpory.

V rozpočtu kraje zůstala nerozdělena částka ve výši 287 419,- Kč, po schválení dofinancování Poskytovatele 
v celkové výši 240 478,- Kč zůstane v rozpočtu 46 941,- Kč pro další možné dofinancování 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


