
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: 11.9

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení 3. 
mimořádného termínu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení 3. mimořádného termínu vyhlášeného v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v rámci 
projektu POSOSUK 2“.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703, je 270 961 074,24 Kč, spolufinancování ÚK 5 % (13 548 053,72 Kč), 
státní rozpočet 10 % (27 096 107,42 Kč), dotace EU 85 % (230 316 913,10 Kč).
Celkové výdaje projektu jsou financovány z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období od 1. 1. 2017
do 30. 6. 2020. (42 měsíců)
Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 031/4Z/2017 ze dne 24. 4.2017.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálních věcí a služeb

Dne: 6. 12. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.9-1 Název: bod 11.9 priloha 1.pdf Vyhodnocení mimořádného termínu U

11.9-2 Název: bod 11.9 priloha 2.pdf Pověření Ústeckého kraje - VZOR U

11.9-3 Název: bod 11.9 priloha 3.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace - VZOR U

11.9-4 Název: bod 11.9 priloha 4.pdf Dodatek k Pověření Ústeckého kraje - 
VZOR U



11.9-5 Název: bod 11.9 priloha 5.pdf Dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace - VZOR U

11.9-6 Název: bod 11.9 priloha 6.pdf Květina, z. s. U

11.9-7 Název: bod 11.9 priloha 7.pdf Rekvalifikační a informační centrum 
s.r.o. U

11.9-8 Název: bod 11.9 priloha 8.pdf Diakonie ČCE – Středisko sociální 
pomoci v Mostě U

11.9-9 Název: bod 11.9 priloha 9.pdf NADĚJE U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace o vyhodnocení 3. mimořádného termínu vyhlášeného v dotačním programu „Podpora sociálních 
služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ a obsažené v příloze č. 1 až 9 tohoto usnesení,

B) rozhoduje

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí 
účelové dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení,

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k 
uzavření Pověření, dodatků k pověření, Smlouvy a dodatků ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s 
podpořenými poskytovateli sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v 
rámci projektu POSOSUK 2“ a k následnému vyplacení splátky dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: do 28. 2. 2019



Důvodová zpráva:
V listopadu 2016 podali pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje žádost o dotaci v 
rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ (dále 
jen „POSOSUK 2“). Dne 14. 12. 2016 rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 25/3R/2016 o akceptaci 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt POSOSUK 2 č. OPZ005-871-15/2016. Realizace projektu je 
plánována na období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020.

V rámci realizace projektu jsou podpořeny sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
terénní programy pro uživatele návykových látek a intervenční centra. Podpora vybraných sociálních služeb 
je realizována prostřednictvím dotačního řízení. V souladu s Metodikou Ústeckého kraje pro poskytování 
finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 (dále jen „Metodika 
POSOSUK 2“) byl vyhlášen v termínu 27. 3. 2017 – 31. 3. 2017 řádný termín pro podání žádostí o poskytnutí 
finanční podpory na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen „ZÚK) č. 023/3Z/2017 ze dne 
20. 2. 2017. V rámci vyhlášeného řádného termínu bylo podpořeno 26 poskytovatelů sociálních služeb 
usnesením ZÚK č. 032/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017.

Dále mohou být, v souladu s Metodikou POSOSUK 2, vyhlašovány mimořádné termíny pro podávání „Žádosti 
pro poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 2“ (dále jen „Žádost“), které jsou 
určeny pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby nebo služby, u nichž došlo ke změnám 
v registraci (rozšíření kapacit).

1. mimořádný termín pro podávání Žádostí byl na základě usnesení ZÚK č. 018/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 
vyhlášen v termínu 30. 11. – 4. 12. 2017. V rámci vyhlášeného 1. mimořádného termínu byla podána pouze 
jedna Žádost, a to poskytovatelem Světlo Kadaň z.s., u které došlo k navýšení kapacity sociální služby 
„Terénní programy“ a s tím související navýšení úvazků pracovníků v přímé péči. Služba byla podpořena 
usnesením ZÚK č. 020/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018.

2. mimořádný termín pro podávání Žádostí byl na základě usnesení ZÚK č. 021/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 
vyhlášen v termínu 5. 4. 2018 – 13. 4. 2018. V rámci vyhlášeného 2. mimořádného termínu nebyla doručena 
žádná Žádost o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 2. Toto sdělení bylo přijato ZÚK usnesením č. 
025/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

3. mimořádný termín pro podávání Žádostí byl na základě usnesení ZÚK č. 016/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 
vyhlášen v termínu 1. 11. 2018 – 9. 11. 2018. V rámci vyhlášeného 3. mimořádného termínu byly podány 4 
Žádosti, a to poskytovateli:

- Květina, z. s., u kterého došlo, vzhledem k ukončení projektu financovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost, k navýšení úvazků sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v rámci 
projektu POSOSUK 2 – viz tabulka č. 1 v příloze č. 6

- Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., u kterého došlo, vzhledem k rozšíření poskytování služeb i na 
území města Litvínov, k navýšení úvazků sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ – viz 
tabulka č. 1 v příloze č. 7

- Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, který nově vstupuje do projektu POSOSUK 2 se sociální 
službou „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. Výše úvazků viz tabulka č. 1 v příloze č. 8

- NADĚJE, u které došlo k navýšení kapacity sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a 
s tím související navýšení úvazků pracovníků v přímé péči – viz tabulka č. 1 v příloze č. 9.

Výše uvedené změny budou s platností od 1. 1. 2019 promítnuty v rámci Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2019 – 2021.

Vzhledem k výše uvedeným informacím byla přepočtena výše poskytnuté dotace všem uvedeným 
poskytovatelům na období 2019 – 2020 – viz tabulka č. 2 v přílohách č. 6, 7, 8, 9.

S nově vstupujícím poskytovatelem do projektu POSOSUK 2 s Diakonií ČCE – Středisko sociální pomoci v 
Mostě bude uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, která je 
přílohou č. 3 usnesení, a dále pak Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, který je přílohou č. 2 usnesení.



S ostatními poskytovateli, tj. Květina, z. s., Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. a NADĚJE, bude 
uzavřen Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, který je přílohou 
č. 5 usnesení, a dále pak Dodatek k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, který je přílohou č. 4 usnesení.

Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0005703, financovaného na základě Rozhodnutí č. OPZ005-871-15/2016 o 
poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze 
spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního programu 
Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 230 316 913,10 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 27 096 107,42 Kč, Ústecký kraj 5 
%, tj. 13 548 053,72 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou určené na celou dobu podpory realizovaného 
projektu.

Tento materiál byl projednán dne 21.11. 2018 v Radě Ústeckého kraje a dne 6. 12. 2018 ve Výboru pro 
sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 22. 11. 
2018

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2018

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 22. 11. 2018


