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Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018 
  
Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen 
„Výbor“) s počtem 9 členů byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje ze dne 21. 11. 2016 usnesením č. 
25/1Z/2016.  
Výbor je složen z předsedy a osmi členů zastupujících každou politickou stranu či hnutí politického spektra 
Zastupitelstva Ústeckého kraje. Tajemnicí Výboru je Andrea Hájková z odboru sociálních věcí Krajského 
úřadu Ústeckého kraje.  
 
Jednání Výboru se řídí platným jednacím řádem Zastupitelstva Ústeckého kraje a v souladu se schváleným 
statutem tohoto Výboru, který byl schválen dne 24. 4.2017 usnesením č. 134/4Z/2017.  
 
Výbor se schází pravidelně ve čtvrtek vždy před pravidelným zasedáním Zastupitelstva Ústeckého kraje a 
projednává záležitosti předkládané zastupitelstvu se svým stanoviskem. O průběhu jednání Výboru se vždy 
zpracovává zápis a usnesení.  
 
V roce 2018 dochází k dalším, ale i opakovaným návštěvám příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje. 
Sociální oblast se stala jednou z témat SMART REGIONU v ÚK a na základě tohoto konceptu, bylo nutné 
zpracovat možnosti a využití moderních informačních a komunikačních technologií pro efektivní využívání 
stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, 
optimalizaci dopravy a sdílení dat v sociálních službách. Předseda výboru pro SVBSVL byl členem jedné z 
pracovních skupin, která v letním období objížděla p. o. CSP Litoměřice, DSS Háj a Nová Ves, DOZP Ústí nad 
Labem a zjišťovala možnosti k dalšímu SMART rozvoji.  
 
Další přidanou aktivitou předsedy výboru je členství v pracovní skupině protidrogové politiky, která je 
zaměřena na řešení problematiky v této oblasti. Jde o problematiku, která ovlivňuje hlavní problémy lidí ve 
vyloučených lokalitách a nejen tam. 
 
Novou činností předsedy (17. září 2018) je členství v Komisi Rady Asociace krajů ČR pro bezpečnost, kde má 
každý kraj své zastoupení. Poslední jednání proběhlo v Jihlavě. 
 
Jednou z činností předsedy výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL je i účast na Bezpečnostních radách 
ÚK jako stálý host.  
 
Ostatní činnosti: účast na konferencích, účast na akcích ÚK v reakci na pozvání nebo žádosti o zastoupení 
politických kolegů, účast na benefičních dobročinných a sportovních akcích. 
 
 
Jednání Výboru ze dne 25. ledna 2018  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu 
2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně 

vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 7. 12. 2017 
3. Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 

Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2017 
4. Návrh termínů zasedání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality ZÚK v I. 

polovině roku 2018 
5. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 

Zastupitelstva    Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2018 (V. volební období) 
6. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhodnocení 
7. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
8. Různé (projednání bodu Integrační azylové středisko Předlice v roce 2017 a projednání Informace o 

možnosti systémového řešení oblasti protidrogové problematiky mládeže a její prevence v 
Ústeckém kraji), závěr 
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Jednání Výboru ze dne 22. února 2018  
1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu 
2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z korespondenčního hlasování Výboru pro sociální věci, 

bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 25. 1. 
2018 

3. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“ – vyhodnocení 
4. Revize Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních 

služeb v rámci programu POSOSUK 2  
5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení 

mimořádného termínu  
6. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhlášení 2. 

mimořádného termínu 
7. Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2015 – 2020 
8. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
9. Různé (projednání bodu Integrační azylové středisko Předlice v roce 2017 a projednání Informace o 

možnosti systémového řešení oblasti protidrogové problematiky mládeže a její prevence v 
Ústeckém kraji), závěr 

 
 
Jednání Výboru ze dne 17. dubna 2018  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu 
2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z korespondenčního hlasování Výboru pro sociální věci, 

bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 22. 2. 
2018 

3. Transformační plán Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. 
4. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb 
5. Odejmutí části neinvestiční dotace a individuální dofinancování 
6. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 – vyhlášení „ 
7. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyrovnávací platba 

pro rok 2018 
8. Různé (projednání Informace o možnosti systémového řešení oblasti protidrogové problematiky 

mládeže a její prevence v Ústeckém kraji), závěr 
 

 
Jednání Výboru dne 21. června 2018  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu 
2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z korespondenčního hlasování Výboru pro sociální věci, 

bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 17. 4. 
2018 

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

4. Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhodnocení – 
NA STŮL 

5. Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2018“ – NA STŮL 

6. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb 
7. Agentura „NADĚJE“ – odejmutí dotace 
8. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ – 

vyhlášení  
9. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program“ – 

vyhlášení 
10. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – vyhlášení 
11. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019, včetně Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje  

12. Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 
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13. Možnost využití objektu bývalé ozdravovny v Jetřichovicích 
14. Různé (projednání „Informace o možnosti systémového řešení oblasti protidrogové problematiky 

mládeže a její prevence v Ústeckém kraji“), závěr 
 
Jednání Výboru dne 6. září 2018  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu 
2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z korespondenčního hlasování Výboru pro sociální věci, 

bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 21. 6. 
2018 

3. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb 
4. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhlášení 3. 

mimořádného termínu 
5. Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhlášení 
6. Město Žatec – žádost o převzetí zřizovatelských funkcí 
7. Možnost využití bývalé ozdravovny v Jetřichovicích 
8. Město Kadaň – žádost o vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb 
9. Sociální a zdravotní služby Teplice – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu 
10. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva 

Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2018 (V. volební období) 
 
Jednání Výboru dne 18. října 2018  

1. Zahájení, určení ověřovatelů, schválení programu  
2. Projednání námitek k zápisu a usnesení z hlasování Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně 

vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se konalo dne 6. 9. 2018 
3. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb 
4. Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů sociálních služeb                                
5. Individuální dofinancování sociálních služeb 
6. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – 

vyhodnocení 
7. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – vyhodnocení 
8. Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“ – 

vyhodnocení 
9. Domov Sněžník, z.ú. – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních 

služeb 
10. Různé (projednání harmonogramu Výjezdního zasedání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a 

sociálně vyloučené lokality ZÚK dne 8. 11. 2018), závěr 
 
 
Jednání Výboru dne 6. prosince 2018  

1. Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb   
2. Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok   
3. 2018 a aktualizace situačního přehledu 
4. Plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018 
5. Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 - 2021 
6. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019 - 2021, Akční plán 

rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 a Základní síť sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019 – 2021 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 

7. Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, p.o. - žádost o vydání souhlasného stanoviska 
8. K srdci klíč – žádost o vydání souhlasného stanoviska  
9. Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – vyhodnocení 3. 

mimořádného termínu 
10. Poskytnutí finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 
11. Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 

Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018                                                                                   
12. Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva 

Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2019 (V. volební období)      
13. Různé, závěr                
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