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Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 35 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
vyřazení služby odborné sociální poradenství (ID 2906418) a sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) poskytovatele Svaz tělesně postižených v České republice 
z.s., okresní organizace Louny ze Základní sítě Ústeckého kraje k 1. 10. 2022,

B) schvaluje

Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení,

C) rozhoduje

1) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 510 900,- Kč poskytovateli sociálních služeb PAMPELIŠKA, 
o. p. s., na sociální službu pečovatelská služba (ID 1908686) a o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 1 
769 350,- Kč poskytovateli sociálních služeb PAMPELIŠKA, o. p. s., na sociální službu pečovatelská 
služba (ID 7806201) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, z 
důvodu ukončení poskytování sociálních služeb, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2) dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z. ú., na sociální 
službu pečovatelská služba (ID 2344278) ve výši 2 280 250,- 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,

D) ukládá

1) PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zveřejnit aktualizaci Základní a 
Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,
Termín: 31. 7. 2022

2) PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření 
dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb PAMPELIŠKA, o. p. s. dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb s 
poskytovatelem sociálních služeb Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z. ú., dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu,
Termín: 31. 8. 2022



Důvodová zpráva:
Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o sociálních službách") zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v 
souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS") a určuje síť sociálních služeb 
na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f) Zákona o sociálních službách.

Výsledkem, ke kterému Ústecký kraj směřuje, je Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen 
„Základní síť") představující konkrétní sociální služby, které jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a 
kvalitní. Tyto zařazené služby jsou finančně podporovány ze strany kraje. Zároveň mohou být finančně 
podpořeny pouze kapacity a úvazky jednotlivých sociálních služeb, které jsou zahrnuty v Základní síti 
(poskytovatel může mít např. registraci na větší kapacitu, finančně je podpořena pouze ta kapacita, která je 
zařazena do Základní sítě). Úlohou plánování v Ústeckém kraji je dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024 postupně Základní síť kultivovat. Její rozsah je zapotřebí 
nastavit prostřednictvím žádoucích kapacit služeb a počtem úvazků pracovníků v přímé péči. Na základě 
definované Základní sítě ve vazbě na oblast plánování služeb musí být navázán mechanismus financování 
služeb z veřejných zdrojů, tj. propojení procesu plánování a financování služeb na krajské úrovni. Rozsah sítě 
udává zadavatel, tzn. Ústecký kraj. Základní síť by měla být tvořena od úrovně obcí, kde je možné nejsnáze 
zjišťovat potřeby uživatelů. Snahou Ústeckého kraje je vytvářet síť s ohledem na informace z jednotlivých 
regionů kraje tak, aby postihovala všechny podstatné problémy a místní podmínky. Základní síť je jedním z 
nástrojů, který pomáhá řešit nepříznivé sociální situace osob, avšak je zároveň limitována množstvím 
finančních prostředků. Z toho důvodu je důležité, aby v Základní síti nesetrvávaly sociální služby, u kterých 
byla zjištěna jejich neefektivita dle parametrů, které byly stanoveny v Metodice zajištění sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 026/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 
(dále jen „Metodika“).

Do Základní sítě jsou zařazeny služby, které jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o sociálních službách"). Dále tyto sociální služby 
musí splňovat parametry hodnocení dané Metodikou. Poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do sítě 
sociálních služeb je vydáváno Pověření k poskytování služeb obecně hospodářského zájmu v souladu s 
Rozhodnutím Komise (2012/12/EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Hlavním cílem kraje je 
vytvoření Základní sítě v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, dále pak 
zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. Zařazením sociální služby do Základní sítě kraj 
deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční 
podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

V rámci samostatné působnosti kraje je u služeb zařazených do Základní sítě prováděn monitoring. V rámci 
monitoringu je sociální služba posuzována podle parametrů definovaných Metodikou. Monitoring a 
veřejnosprávní kontrola směřuje především na ověření efektivity a hospodárnosti poskytovaných sociálních 
služeb, dále pak na ověření rozsahu služby, místní a časové dostupnosti, dodržování povinností vyplývajících 
ze smluvních závazků a zjištění kvantitativních dat o sociální službě. Monitoring sociálních služeb zařazených 
v Základní síti probíhá v průběhu celého roku. V případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby 
během monitoringu může navrhnout Odborná pracovní skupina odboru SV orgánům kraje vyřazení sociální 
služby ze Základní sítě.
Plán monitoringu sociálních služeb na I. pololetí roku 2022 schválila Rada Ústeckého kraje dne 15. 12. 2021 
usnesením číslo 025/33R/2021.

Poskytovatel Svaz tělesně postižených v České republice z.s., okresní organizace Louny má do Základní sítě 
zařazeny 2 sociální služby:
1) odborné sociální poradenství (ID 2906418) s individuální okamžitou kapacitou 2, skupinovou kapacitou 0 a 
1,7 úvazky pracovníků v přímé péči
2) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) s individuální 
okamžitou kapacitou 4, skupinovou kapacitou 8/2 a 0,9 úvazky pracovníků v přímé péči.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je ambulantní, popřípadě terénní, sociální služba poskytována se zaměřením 
na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 
trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; 
zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.



(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, popřípadě terénní 
služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým 
sociálním vyloučením.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Monitoring služeb poskytovatele Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny 
se uskutečnil dne 15. března 2022 na adrese Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny. Za odbor sociálních věcí 
Ústeckého kraje jednaly při monitoringu tři pracovnice z oddělení plánování a registrace sociálních služeb. Při 
monitoringu za Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny jednala paní 
Zdeňka Mocňáková, předsedkyně výboru, přítomny byly ještě sociální pracovnice a pracovnice v sociálních 
službách. Před monitoringem obdržel poskytovatel oznámení o monitoringu (č. j. KUUK/037905/2022). 
Poskytovatel v něm byl informován, že se budou pracovníci KÚÚK v rámci monitoringu dotazovat na aktivity a 
podklady související s potřebností (soulad s Akčním plánem aj.), efektivitou (vytíženost, personální zajištění 
služby aj.), dostupností (místní, časová aj.), apod. Služby byly hodnoceny dle Metodiky, kap. VI Monitoring a 
veřejnosprávní kontrola ze strany ÚK.

Maximální možný počet získaných bodů při monitoringu je 66.

Dle Metodiky, v případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu, tedy v případě, 
kdy je služba ohodnocena 49 a méně body, může navrhnout (dle bodu 6, část VI. Metodiky) odborná pracovní 
skupina odboru SV orgánům kraje vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje. Sociální služby získaly níže 
uvedené bodové hodnocení:
odborné sociální poradenství (ID 2906418) - služba získala celkem 34 bodů
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8356589) - služba získala 
celkem 41 bodů.

Vzhledem k tomu, že služby byly hodnoceny méně než 49 body, nedoporučila Odborná skupina odboru SV 
dne 16. 5. 2022 setrvání služeb v Základní síti. Zápis z tohoto jednání je uveden v příloze č. 6 předloženého 
materiálu.

V případě schválení vyřazení služeb ze Základní sítě kraje by služba setrvala v Základní síti kraje do 30. 9. 
2022 a to z důvodu procesních postupů v případě zrušení registrace k poskytování sociální služby, kdy 
zákonnou podmínkou je poskytování sociální služby ve lhůtě tří měsíců ode dne nabytí právní moci vydaného 
rozhodnutí o zrušení registrace. Poskytovatel může služby po vyřazení ze Základní sítě kraje nadále 
poskytovat na základě Rozhodnutí o registraci těchto služeb, nebude však moci žádat o finanční prostředky z 
veřejných zdrojů na základní činnosti sociálních služeb (pokrytí provozních a personálních nákladů). Pokud 
se Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny rozhodne služby od 1. 10. 
2022 neposkytovat, musí dle § 82 (písm. d) zákona o sociálních službách požádat o zrušení registrace; tato 
žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
Poskytovatel Svaz tělesně postižených v České republice z.s., okresní organizace byl dne 9. 5. 2022 s 
výsledkem monitoringu seznámen.

Vzhledem k původnímu kladnému vyjádření města Louny, které podporuje ponechání poskytovatele v 
Základní síti sociálních služeb ÚK a které také daného poskytovatele finančně podporuje, bylo s městem 
Louny vyvoláno ze strany odboru sociálních věcí dne 9. 5. 2022 jednání, na kterém byly výsledky monitoringů 
projednány. Bylo domluveno, že v případě vyřazení služeb poskytovatele Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s. okresní organizace Louny ze Základní sítě, by potřeby klientů těchto služeb zajistila organizace 
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. se stávajícím personálním zajištěním s tím, že bude 
dána 6 měsíční lhůta pro pozorování situace. V případě, že po této přechodné době dojde ke zhodnocení ve 



smyslu většího počtu klientů, než je Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. schopno obstarat, 
Ústecký kraj umožní dodatečné rozšíření odpovídající stávající služby dle Metodiky.

Dne 23. 5. 2022 bylo vyvoláno poskytovatelem Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní 
organizace Louny jednání se zástupci Ústeckého kraje, na kterém bylo poskytovateli navrženo půjčovnu 
kompenzačních pomůcek dále provozovat v rámci sociálního podnikání. Odborem SV KÚÚK byla nabídnuta 
metodická podpora. Z jednání dále vyplynulo,
že poskytovatel Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny pravděpodobně 
ukončí poskytování sociálních služeb k 1. 10. 2022.
Poskytovatel byl srozuměn s tím, že za období říjen až prosinec 2022 mu bude vypočítána vratka z 
poskytnuté dotace na rok 2022.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí Ústeckého kraje doporučuje schválit vyřazení sociální služby poskytovatele Svaz 
tělesně postižených v České republice z. s., okresní organizace Louny ze Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje k 1. 10. 2022. V případě schválení vyřazení ze Základní sítě poskytovatel obdrží dodatek ke 
stávajícímu Pověření k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024, který bude upravovat jeho platnost na 1. 10. 2022.

Aktualizace Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji
Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2022 je přílohou Akčního 
plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 1. 2022, jakožto prováděcího strategického 
dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022 – 2024. 
Aktualizace Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Rozvojová síť“) probíhá dvakrát 
ročně, aktualizace Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „základní síť“) probíhá jednou v 
roce. Výsledkem, ke kterému kraj směřuje, je krajská síť sociálních služeb představující konkrétní sociální 
služby, které jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a kvalitní. Tyto zařazené služby jsou finančně 
podporovány ze strany kraje. Zároveň mohou být finančně podpořeny pouze kapacity a úvazky jednotlivých 
sociálních služeb, které jsou zahrnuty v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje (poskytovatel může 
mít např. registraci na více lůžek, finančně jsou však podpořeny pouze ta lůžka, která jsou zařazena do 
Základní sítě).

V návaznosti na realizace projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje, do které 
jsou zařazeny sociální služby pouze po dobu finanční podpory z jiných zdrojů (projektů). Službám zařazeným 
do Rozvojové sítě je vydáno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah sociální služby je 
platné po dobu trvání projektu. Po ukončení projektu platí pro tyto služby stejné podmínky, jako pro služby 
nezařazené do Základní sítě – v případě zájmu o zařazení do Základní sítě musí být podána žádost a jsou 
posuzovány stejně, jako služby, které nebyly do Rozvojové sítě zařazeny.

Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat změny 
potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím Pracovních skupin dle regionů. První kolo aktualizace 
Rozvojové sítě je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, tzn., že síť je účinná od 1. 7. daného roku. Ve 
druhém kole se uskutečňuje aktualizace sítě na následující rok, tzn., že síť je účinná od 1. 1. Žádosti o změny 
v síti se podávají v březnu (první kolo aktualizace) a v srpnu (druhé kolo). V prvním kole aktualizace se 
podávají žádosti pouze do Rozvojové sítě, ve druhém kole se podávají žádosti do Rozvojové i Základní sítě.

Bližší podmínky týkající se změn v Základní a Rozvojové síti jsou popsány v Metodice. Žádosti do Základní a 
Rozvojové sítě kraje jsou následujícího typu:
a) o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (žádost o zařazení nové 
služby, žádost o zařazení stávající služby, žádost o změnu kapacity, žádost o nové místo poskytování)
b) o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
c) o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby
Formuláře pro žádosti o změny v Základní nebo Rozvojové síti jsou součástí Metodiky zajištění sociálních 
služeb Ústeckého kraje.

Dle IV. kapitoly Metodiky bylo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje přistoupeno od 1. 1. 2019 
až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě s, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování 
nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu 
lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči.
Výše uvedené opatření uzavření sítě se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb, zde jsou změny umožněny.



Výjimky z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb jsou následující:
a. U sociálních služeb bude umožněno převádění kapacit bez vydefinování optimální kapacity v Akčním plánu 
na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK změny kapacit, tj. snížení kapacity jedné sociální 
služby a navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celková kapacita poskytovatele musí být zachována 
nebo snížena.
b. Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené
v Základní síti kraje, vyřazení ze Základní sítě, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby 
na stávající či nově vzniklou sociální službu obdobného druhu již stávajícího poskytovatele za předpokladu 
potřebnosti dle Akčního plánu.
c. Pokud poskytovatel zřizuje další místo poskytování sociální služby, má možnost podat žádost o nové místo 
poskytování se zachováním stávající kapacity a úvazků pracovníků
v přímé péči. Rozdělení služby musí být v souladu s Akčním plánem. Pokud se jedná o místo poskytování v 
jiném regionu kraje, doporučuje se v rámci evidence v Základní síti kraje
k novému místu poskytování přiřadit nový identifikátor.
d. Poskytovatel má v úmyslu zřídit novou sociální službu pro specifickou cílovou skupinu, která je definována 
v aktuálně platném Střednědobém plánu sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 – 2024 nebo Akčním 
plánu sociálních služeb jako cílová skupina, pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné. Žádost o 
zařazení nové služby (příp. navýšení kapacity stávající služby) pro specifickou cílovou skupinu je možné 
podat pouze ve výjimečných případech, po řádném zdůvodnění potřebnosti a předchozí domluvě s odborem 
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
e. Sociální službě zařazené do Rozvojové sítě sociálních služeb končí projekt, služba bude přeřazena do 
Základní sítě sociálních služeb s původní kapacitou, viz článek 12, bod 4.
f. Vznik nové služby centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče v 
Ústeckém kraji.
g. Změny u sociálních služeb, které jsou v souladu s vizemi Ústeckého kraje v souvislosti
s Regionálními kartami služeb, které jsou zveřejněny v aktuálně platném Akčním plánu rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji. Podmínky, za kterých je možné provádět změny v Základní síti sociálních služeb v 
souvislosti s Regionálními kartami služeb, jsou stanoveny v příloze Metodiky (Harmonogram k Regionálním 
kartám sociálních služeb Ústeckého kraje). V tomto případě není podmínkou projednání s odborem sociálních 
věcí v termínu do 30. 6. (časový harmonogram aktualizace Základní sítě kraje).

V termínu od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost zasílat na odbor 
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje žádosti do Rozvojové sítě. Hodnocení žádostí o změny v 
Základní a Rozvojové síti probíhaly v souladu s Metodikou. Pracovníci oddělení plánování a registrace 
sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje si vyžádali před jednáním Odborné 
pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a 
financování sociálních služeb (dále jen „Odborná pracovní skupina odboru SV“) stanoviska k potřebnosti 
sociálních služeb v dané lokalitě od Pracovních skupin dle regionů. Odborná pracovní skupina se skládá z 
následujících pracovníků odboru SV:
vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí oddělení, koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb, jednotliví 
metodici (např. metodik prevence kriminality, koordinátor pro romské záležitosti, metodik sociální práce, 
protidrogový koordinátor, metodik sociálně-právní ochrany), dotační pracovníci, registrátoři sociálních služeb, 
správce Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji.

V březnu 2022 obdržel odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje celkem 11 žádostí od 10 
poskytovatelů sociálních služeb. Celkem 6 žádostí se týkalo pouze administrativních změn v Základní síti 
sociálních služeb, které byly zapracovány přesto, že v prvním pololetí roku standardně aktualizace základní 
sítě neprobíhá, právě s ohledem na administrativní povahu požadovaných změn. Do Rozvojové sítě obdržel 
odbor SV celkem 5 žádostí.

Žádosti o změny v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje podali tito poskytovatelé:
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (identifikátor služby 9595541)
Drug-out Klub, z.s. (ID 5597211)
Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z.ú. (ID 2344278)
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace (ID 8356589 a ID 29006418)
WHITE LIGHT I. z.ú. (ID 6427324)

Žádosti o změny v Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje podali tito poskytovatelé:
Romano jasnica, spolek (identifikátor služby 2274212)
Sociální bydlení Sever, z.s. (ID 4596497)



Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o. (ID 6395097)
Charita Česká Kamenice (ID 2835341)
in IUSTITIA, o.p.s. (ID 1144917)

Odborná pracovní skupina odboru SV při hodnocení žádostí přihlížela ke stanoviskům obcí
a k vyjádřením Pracovních skupin dle regionů. Zápis z jednání Odborné pracovní skupiny odboru SV 
konaného v termínu 2. 5. 2022 je uveden v příloze č. 4 předloženého materiálu. Stručný obsah jednotlivých 
žádostí, vyjádření Pracovních skupin dle regionů, vyjádření obcí k potřebnosti služeb (pouze v případě změny 
kapacity nebo dosud nezařazené služby) a stanoviska Odborné pracovní skupiny odboru SV jsou uvedeny v 
zápisu z jednání - v příloze č. 4 předloženého materiálu. Odborná pracovní skupina odboru SV k jednotlivým 
žádostem dávala souhlasné stanovisko, nesouhlasné stanovisko nebo souhlasné stanovisko s podmínkou 
(tzn., že poskytovateli schválila žádost pouze z části).

U poskytovatele Sociální bydlení Sever, z.s., který podal žádost o zařazení do Rozvojové sítě, byl výsledkem 
jednání odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí KÚÚK návrh na provedení monitoringu dle platné 
Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, protože se jednalo o zařazení nového 
poskytovatele do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Dne 11. 5. byl u poskytovatele proveden 
monitoring, v rámci něhož neobdržela služba dostatečný počet bodů (sociální služba byla ohodnocena 30 
body) pro zařazení do Rozvojové sítě. Dne 16. 5. 2022 byla s výsledkem monitoringu seznámena odborná 
pracovní skupina odboru sociálních věcí KÚÚK, která po projednání výsledků nedoporučila zařazení služby 
odborné sociální poradenství do Rozvojové sítě kraje. Závěr odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí 
KÚ je uveden v příloze č. 5 předloženého materiálu.

Dne 18. 5. 2022 byla na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněna Základní a Rozvojová síť 
Ústeckého kraje k připomínkování včetně připomínkového formuláře. Připomínkový formulář slouží k 
podchycení případných administrativních chyb a ke změnám údajů v Registru poskytovatelů sociálních služeb 
(např. názvu zařízení) u služeb, které se neregistrují v Ústeckém kraji. Poskytovatelé byli upozorněni na to, že 
důvodem připomínky nemůže být to, že poskytovatel má zájem o změnu v síti (např. navýšení 
kapacity/úvazků), ale přitom nepodal žádost o změnu v síti v řádném termínu, v tom případě bude připomínka 
považována za bezpředmětnou. Ústecký kraj obdržel v květnu celkem 4 připomínky, z toho 1 byla zcela 
bezpředmětná, 3 byly zpracovány.

Připomínky k Základní a Rozvojové síti:
- Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Doplnění názvu poskytované sociální služby a úprava okamžité skupinové kapacity. Připomínka zpracována.
- Vavřinec, z.s.
Sloučení kapacit z původních třech míst poskytování do nově pouze dvou míst poskytování, pod stejným 
identifikátorem i se stejným počtem úvazků
Připomínka zpracována.
- Charita Most
Změna názvů zařízení na Pečovatelská služba a na Osobní asistence.
Připomínka zpracována.
- Sociální bydlení Sever, z.s.
Poskytovatel žádá zdůvodnění, z jakého důvodu není zařazen v Základní síti sociálních služeb ani Rozvojové 
síti sociálních služeb ÚK.
Připomínka bezpředmětná. Poskytovateli byl vysvětlen procesní postup schvalování Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, kdy o zařazení či nezařazení 
poskytovatele rozhodují orgány kraje.

Návrh Základní a Rozvojové sítě po zpracování věcných připomínek je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.
U jednoho poskytovatele má změna v Základní síti vliv na přidělenou dotaci. PAMPELIŠKA, o. p. s., 
poskytovatel sociální služby pečovatelská služba (ID 1908686) a sociální služby pečovatelská služba (ID 
7806201), provedl s účinností od 1. 7. 2022 organizační změnu. Poskytovatel zažádal o zrušení registrace u 
obou pečovatelských služeb PAMPELIŠKA, o. p. s. k 30. 6. 2022, a to z důvodu prodeje služeb 
poskytovaných v Libereckém kraji, kdy služby v Libereckém kraji přechází na nového majitele i s celou 
organizací. Pro služby poskytované v Ústeckém kraji byla vytvořena nová organizace s názvem Pečovatelská 
služba PAMPELIŠKA, z. ú., IČ: 17100488, u které byla registrována pečovatelská služba s místem 
poskytování Teplice a Velké Březno. Poskytovatel při změně pouze převedl celkovou kapacitu a výši úvazků 
zrušených sociálních služeb, zařazených do Základní sítě, stávající organizace PAMPELIŠKA, o. p. s., pod 
novou organizaci Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z. ú., do jedné sociální služby s jedním identifikátorem. 
Jedná se tedy jen o administrativní změnu v názvu poskytovatele nikoliv o nového poskytovatele.



Na základě žádosti o provedení změny v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje Odbor sociálních 
věcí doporučuje převedení poměrné části dotace ve výši 2 280 250,- Kč na nově vzniklou organizaci 
Pečovatelská služba PAMPELIŠKA, z. ú., resp. na nově vzniklou (nástupnickou) sociální službu pečovatelská 
služba (ID 2344278) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 a 
uzavření Smlouvy s nově zřízenou příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Materiál byl projednán dne 8. 6. 2022 v Radě Ústeckého kraje a dne 21. 6. 2022 ve Výboru pro sociální věci, 
bezpečnost a SVL.

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 9. 6. 2022

2 PaedDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
9.6.2022

Podpis zpracovatele:  Olga Korndörferová 9. 6. 2022


