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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.6

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení Dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“

Nárok na rozpočet:
S nárokem 9.464.690,48 Kč na rozpočet Ústeckého kraje

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: 

11.6-1 Název: bod 11.6 priloha 1.pdf
Dotační program „Podpora 
vybraných sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 2019“

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem se 
budou vztahovat na dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“, 
uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,

2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu,

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zveřejnění dotačního 
programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ bezodkladně po vydání usnesení.



Termín: 3. 5. 2019.



Důvodová zpráva:
V rozpočtu kraje je vyčleněna částka ve výši 9.464.690,48 Kč na podporu vybraných sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 (dále jen „Základní síť 
kraje“). Jedná se o finanční prostředky, které byly vráceny v roce 2019 poskytovateli sociálních služeb na účet 
Ústeckého kraje v rámci závěrečného vyúčtování dotačního programu „Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 2018“ z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb. Dále se jedná o finanční prostředky, které poskytovatelé 
sociálních služeb uhradili na účet kraje jako odvod za porušení rozpočtové kázně nebo za penále uložené za 
neplnění povinností v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí 
(dále jen „MPSV“) týkající se porušení rozpočtové kázně či vznikem odvodů a penále, se v případě 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu jedná o tzv. neprůtokovou dotaci a 
kraj se k ní vzhledem ke konečnému příjemci dotace chová jako ke krajským finančním prostředkům. Jelikož 
v Rozhodnutí MPSV není aplikován §14 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“), kraj tyto vymožené finanční prostředky neodvádí zpět do státního 
rozpočtu a případné vzniklé situace řeší standardně jako své navrácené finanční prostředky dle zákona o 
rozpočtových pravidlech.

Na základě výše uvedených informací Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu „Podpora 
vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ (dále jen „5. dotační program“).

Dotační řízení je vyhlášeno v souladu s § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 
25. 6. 2018 na podporu vybraných sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zachování kontinuity podpory poskytování sociálních 
služeb na území kraje.

Finanční prostředky budou rozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují 
podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu kraje a jsou součástí Základní sítě kraje.

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel vymezený ve speciálním zákoně č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na který výše uvedený § 10a odst. 2 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odkazuje.

V rámci programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ budou z rozpočtu Ústeckého 
kraje na rok 2019 podpořeni poskytovatelé, kteří poskytují vybraný druh sociální služby - azylové domy, a jsou 
zařazeni do Základní sítě kraje.

Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně na předepsaném formuláři. Za podanou 
žádost o dotaci poskytovatele sociálních služeb se považuje pouze ta žádost, která je podána kraji na 
předepsaném formuláři (včetně povinných příloh) dle čl. VI. odst. 5) Zásad a doručena osobně, poštou nebo 
do datové schránky Ústeckého kraje.
Žádost o finanční podporu z rozpočtu Ústeckého kraje, bude umožněno žadateli t podat v termínu od 3. 6. 
2019 do 6. 6. 2018.

S ohledem na disponibilní finanční prostředky může Ústecký kraj vyhlásit v roce 2019 tzv. mimořádný termín 
5. dotačního programu, a to z důvodu očekávaných nevyčerpaných finančních prostředků v důsledku 
porušení rozpočtové kázně nebo zániku sociální služby.

Harmonogram dotačního řízení:
o 10. 4. 2019 – předložení vyhlášení Radě Ústeckého kraje,
o 29. 4. 2019 – předložení vyhlášení ke schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje,
o 4. 5. 2019 – 1. 8. 2019 – zveřejnění na úřední desce,
o 3. 6. 2019 – 6. 6. 2019 – podávání žádostí,
o 6. 6. 2019 – uzávěrka příjmu žádostí do dotačního řízení kraje,
o od 7. 6. 2019 – hodnocení žádostí, stanovení optimálních návrhů dotace, příprava materiálů pro orgány 



kraje,
o červen 2019 – předložení návrhů výše dotace ke schválení orgánům kraje (termín RÚK stanoven na 19. 6. 
2019, termín ZÚK stanoven na 24. 6. 2019),
o po projednání v orgánech Ústeckého kraje a podpisu smluv budou dotace vyplaceny příjemcům.

V rámci tvorby dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ bylo 
přihlédnuto k platným Zásadám a Zastupitelstvu Ústeckého kraje se předkládá návrh na usnesení, v němž 
má rozhodnout o výjimce, kdy se Zásady budou vztahovat na uvedený dotační program s ohledem na 
zvláštní povahu programu pouze přiměřeně.

Výjimky ze Zásad
První výjimka se týká čl. XII. Zásad, podle kterého se po ukončení realizace dotačního programu odevzdává 
závěrečná zpráva. V 5. dotačním programu je závěrečná zpráva součástí závěrečného vyúčtování jako jeho 
komentář.
Další výjimkou je čl. VIII. odst. 6) Zásad, konkrétně jde o povolené změny v nákladovém rozpočtu služby. 
Tedy v předloženém rozpočtu služby je povoleno: 1) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy 
jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za 
předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou 
mít vliv na stanovené účelové určení; 2) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů 
hrazených z dotace, tedy možnost navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že 
bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení, bez 
písemného souhlasu odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tato výjimka je žádána z 
důvodu potřeby sladění s dotačním programem "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019", ve 
kterém je tato kompetence příjemcům dotací přiznána.

Materiál byl projednán dne 10. 4. 2019 v Radě Ústeckého kraje a dne 25. 4. 2019 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 12. 4. 
2019

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

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 12. 4. 2019


