
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

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o přesun finančních prostředků z důvodu ukončení poskytování sociální služby

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 28. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf Žádost o přesun finančních 
prostředků – Fokus Labe, z.ú. U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf Vzor Dodatku č. 2 ke smlouvě U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 tohoto materiálu 

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů o 
vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Fokus Labe, z.ú. o převodu poskytnuté dotace ve výši 
81 679,- Kč na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4103239), ze sociální služby sociální rehabilitace 
(ID 3267891)



C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Termín: 31. 3. 2019

Důvodová zpráva:
Poskytovatel sociálních služeb Fokus Labe, z.ú. podal žádost o převod poskytnuté dotace ve výši 81 679,- Kč 
na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4103239) ze sociální služby sociální rehabilitace (ID 3267891) z 
důvodu ukončení poskytování sociální služby Terénní komunitní tým, na kterou plynule navazuje činnost tzv. 
Center duševního zdraví. Terénní komunitní tým ukončil svou činnost k 31. 12. 2018, Centrum duševního 
zdraví začalo služby poskytovat k 1. 1. 2019. Důvodem pro tuto změnu byla jednak potřeba pružněji reagovat 
na potřeby klientů v daných regionech a jednak doporučení odboru sociálních věcí registrovat služby v 
každém regionu pod svým identifikátorem služby z důvodu reformy psychiatrické péče a vzniku Center 
duševního zdraví. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení závazného ukazatele ve 
výši 30% z celkových nákladů na službu dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem. OSV navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně 
upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Tento materiál byl projednán dne 13. 2. 2019 v Radě Ústeckého kraje a dne 28. 2. 2019 ve Výboru pro 
sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva 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 15. 2. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 15. 2. 2019


