
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: 11.10

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Žádost o převod finančních prostředků – Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí o vrácení dotace na sociální služby a přidělení finanční podpory v rámci individuálního 
dofinancování u poskytovatele sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 25. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.10-1 Název: bod 11.10 priloha 1.pdf Depeše o schválení projektu U

11.10-2 Název: bod 11.10 priloha 2.pdf

Žádost o přesun finančních 
prostředků – dotační program 
„Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 2019“

U

11.10-3 Název: bod 11.10 priloha 3.pdf

Žádost o přesun finančních 
prostředků – dotační program 
„Podpora Ústeckého kraje na sociální 
služby 2019 – malý dotační program“

U

11.10-4 Název: bod 11.10 priloha 4.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
19/SML0380 U

11.10-5 Název: bod 11.10 priloha 5.pdf Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
18/SML5027 U

Návrh na usnesení:



Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 tohoto materiálu

B) rozhoduje

1) o vrácení poskytnuté dotace v celkové výši 2 308 500,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu azylové domy (ID 8611619) v rámci 
dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, z důvodu realizace individuálního 
projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2) o vrácení poskytnuté dotace v celkové výši 44 991,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu azylový dům (ID 8611619) v rámci 
dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program, z důvodu 
realizace individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 36 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

3) o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 1049767) ve výši 2 308 500,- Kč v rámci 
dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 a o uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě č. 19/SML0380 s poskytovatelem sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková 
organizace.

4) o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 8986384) ve 
výši 44 991,- Kč v rámci dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý 
dotační program a o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 18/SML5027 s poskytovatelem sociálních služeb 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k 
uzavření dodatků ke smlouvám s příjemcem dotace dle přílohy č. 4 a 5 tohoto materiálu,
Termín: 31. 5. 2019



Důvodová zpráva:
Poskytovatel Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (dále jen „Poskytovatel“) splnil povinnost 
vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb vztahující se k 
dotačnímu programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 a Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace vztahující se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační 
program a ohlásil, že obdržel finanční prostředky na poskytování sociální služby azylové domy (ID 8611619) z 
Evropského sociálního fondu (ESF), v rámci individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost 
(dále jen „OPZ“).
Vzhledem k tomu, že sociální služba azylové domy je v rámci individuálního projektu OPZ podpořena na 
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, je Poskytovatel povinen na základě podmínek výše uvedených smluv 
vrátit poskytnutou dotaci z obou dotačních programů v plné výši.
Ústecký kraj obdržel dne 20. 3. 2019 od Poskytovatele dvě žádosti o převod přidělených finančních 
prostředků mezi sociálními službami. V žádosti pod JID 50067/2019/KUUK Poskytovatel žádal o převod 
přidělených finančních prostředků z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 ve 
výši 2 308 500,- Kč ze sociální služby azylové domy (ID 8611619) na sociální službu domovy pro seniory (ID 
1049767). V žádosti pod JID 50066/2019/KUUK Poskytovatel požádal o převod přidělených finančních 
prostředků z dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program 
ve výši 44 991,- Kč ze sociální služby azylový dům (ID 8611619) na sociální službu domovy pro osoby se 
zdravotním postižením (ID 8986384).
Odbor sociálních věcí doporučuje vrácení přidělených finančních prostředků na sociální službu azylové domy 
(ID 8611619) z výše uvedených dotačních programů a tyto prostředky formou individuálního dofinancování 
přidělit na sociální služby domovy pro seniory (ID 1049767) a domovy pro osoby se zdravotním postižením 
(ID 8986384), ve výši požadovaného převodu dotace na základě žádostí Poskytovatele, dle přílohy č. 2 a 3 
tohoto materiálu. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše 
dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Převod prostředků bude legislativně 
upraven formou dodatku ke Smlouvě dle přílohy č. 4 a 5 tohoto materiálu.
Tento materiál byl projednán dne 25. 4. 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. 4. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
16.4.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 15. 4. 2019


