
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: 11.3

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Město Varnsdorf – žádost o vydání souhlasného stanoviska 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Část IX. Bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje – vydání souhlasného stanoviska 
pro Město Varnsdorf pro využití výzvy IROP č. 82 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách 
II.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 1. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 24. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf
Žádost o vydání budoucího příslibu 
registrace sociální služby Azylový 
dům

U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf Projektový záměr U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Informace obsažené v tomto materiálu včetně příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Vydání souhlasného stanoviska pro Město Varnsdorf, v návaznosti na část IX. Bod 4 Metodiky zajištění 
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje ve znění:



Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č. 82_Rozvoj 
sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. do rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 
u Města Varnsdorf kapacitu nové sociální služby – Azylového domu s kapacitou 25 lůžek nebudou – li 
tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje 
obdrží podmíněné pověření Ústeckého kraje č. …. k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku 
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2019



Důvodová zpráva:
Dne 20. 12. 2018 obdržel odbor sociálních věcí pod JID 202173/2018/KUUK Žádost o vydání budoucího 
příslibu od vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Varnsdorf, Mgr. Josefa Fibigera. Záměrem 
Města Varnsdorf je vytvořit zázemí pro poskytování sociální služby – azylové domy, prostřednictvím níž se 
sníží nerovnosti v sociálně vyloučených lokalitách a podpoří se sociální začleňování. Projekt bude celý 
realizován městem Varnsdorf a město bude mít zodpovědnost za projekt i po celou dobu udržitelnosti.

Kolová výzva č. 82 IROP „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ je zaměřena na 
projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází 
sociálně vyloučené lokality. Cílem výzvy je podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby. 
Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které 
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Město projektem bude navazovat na další 
projektové záměry – Cesta k domovu – vytvořením azylového domu zajistí poslední, chybějící stupeň 
prostupného bydlení a také vazbu na aktuální projekt prevence ztráty bydlení. Realizace projektu přinese 
zlepšení sociální infrastruktury. Dále také umožní zvýšení kvality a rozvoj sociálních služeb v území. 
Sekundárně projekt bude mít za důsledek zlepšení sociální situace v regionu obecně.

Aktivity projektu budou sestaveny tak, aby vedly k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením 
ohrožených osob. Předložený projekt spočívá ve vybudování azylového domu. Azylový dům bude vybudován 
v rámci objektu, kde pro účely azylového domu budou sloužit dvě patra. Tyto patra (3. a 4. patro) projdou 
transformací, aby vše splňovalo požadavky stanovené pro azylový dům. Kapacita zařízení je plánována na 25 
lůžek. Projekt se zaměřuje na tyto cílové skupiny – rodiny s dětmi a osoby, které jsou propuštěny z výkonu 
trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené bezdomovectvím.

V rámci projektu dojde k poskytování služeb dle ustanovení § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
b) poskytnutí ubytování;
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, azylové domy poskytují pobytové 
služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Dle nové Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika síťování“) aktualizace 
Rozvojové sítě probíhá 2x ročně. První aktualizace probíhá v březnu a je zaměřena na aktualizace 
stávajícího roku. Druhá aktualizace probíhá v srpnu a je zaměřena na vydefinování kapacit na rok 
nadcházející. Žadatel do Rozvojové sítě je povinen doložit k žádosti i vyjádření obce s rozšířenou působností, 
kde službu poskytuje. Dále může doložit vyjádření obce II. a I. typu nebo dalších institucí, v jejichž lokalitě 
působí. Služba je zařazena do rozvojové sítě po dobu trvání projektu. Dle nové Metodiky síťování čl. IV. bodu 
2 od 1. 1. 2019 bylo přistoupeno k dočasnému zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb, navyšování 
kapacit a úvazků služeb stávajích. V případě, že se chce služba zařadit po skončení projektu do Základní sítě 
Ústeckého kraje, musí splňovat jednu z výjimek uvedených v nové Metodice síťování.

Proces plánování se veřejně připomínkuje a veřejnost má tak možnost se k danému materiálu vyjádřit. 
Prováděcím dokumentem SPRSS je na období jednoho roku Akční plán rozvoje sociálních služeb (Dále jen 
„Akční plán“). Cílem Akčního plánu je naplňování priorit regionů, řízení a aktualizace Základní sítě sociálních 
služeb na území kraje (dále jen „Základní síť“), na základě znalosti aktuálních potřeb, a to v souladu s 
měnícími se zákonnými normami a vývojem prostředí v závislosti na finančních prostředcích. Akční plán 
každý rok pružně reaguje na změny ve společnosti a tím spojenými změnami týkající se potřeb obyvatel 
Ústeckého kraje.

Pro ORP Varnsdorf je dle Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, v Rozvojové síti sociální 
služeb volná kapacita pro sociální službu azylový dům – 25 lůžek. V Základní síti je volná kapacita ORP 
Varnsdorf 5 lůžek.

Na základě předložené žádosti a výše uvedených informací je předkládáno variantní řešení schválení či 
neschválení výjimky z Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, umožňující zřízení služeb 
azylového domu v ORP Varnsdorf.



Vyjádření odboru sociálních věcí:
Na základě potřebnosti vyplývající z Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2019 
odbor sociálních věcí doporučuje schválení vydání souhlasného stanoviska pro Město Varnsdorf, na základě 
kterého by byla vybudována v dané obci služba řešící problematiku bydlení a služba by byla zařazena po 
dobu projektu do Rozvojové sítě Ústeckého kraje.

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 11. 1. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
17.1.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 11. 1. 2019


