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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.1

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ – 
vyhlášení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“

Nárok na rozpočet:
S nárokem 10,5 mil. Kč na rozpočet Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, dle schváleného 
rozpočtu na rok 2019

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 20. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.1-1 Název: Bod 20.1 priloha 1.pdf Vyhlášení U

20.1-2 Název: Bod 20.1 priloha 2.pdf Metodika U

20.1-3 Název: Bod 20.1 priloha 3.pdf Žádost o dotaci U

20.1-4 Název: Bod 20.1 priloha 4.pdf Čestné prohlášení (přílohy e) - j) U

20.1-5 Název: Bod 20.1 priloha 5.pdf Čestné prohlášení (příloha k) U

20.1-6 Název: Bod 20.1 priloha 6.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace U

20.1-7 Název: Bod 20.1 priloha 7.pdf Nákladový rozpočet sociální služby U

20.1-8 Název: Bod 20.1 priloha 8.pdf Čestné prohlášení ke smlouvě U



20.1-9 Název: Bod 20.1 priloha 9.pdf Závěrečná zpráva a vyúčtování U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého 
kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý 
dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,

2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační 
program“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“,
Termín: 8. 7. 2019



Důvodová zpráva:
Vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program“

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen 
„Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 a z 
důvodu zachování kontinuity podpory poskytování sociálních služeb na území kraje je Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje předkládán ke schválení dotační program na rok 2020. Pro dotační program „Podpora 
Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 
2019 vyčleněno 10,5 mil. Kč.

V předchozích letech byl Ústeckým krajem vyhlašován dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit 
zaměřených na podporu rodiny. Od roku 2016 je dotační program na podporu sociálních služeb (malý dotační 
program) vyhlašován samostatně.

V dotačním programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ budou 
podpořeny registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 
službách“), které jsou zároveň součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019–2021 a jejich poskytovatelé obdrželi Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 nebo 
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
musí být dotační programy zveřejněny 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí 
dotace. V souladu s tímto zákonem bude dotační program zveřejněn 8. 7. 2019 a žádosti o dotace budou 
podávány v období od 9. 8. 2019 do 31. 8. 2019. Poté bude odborem sociálních věcí provedeno vyhodnocení 
žádostí o dotace. Na jeho základě a s ohledem na objem finančních prostředků, který je v programu k 
dispozici na rok 2020, budou navrženy konkrétní dotace jednotlivým žadatelům. Vyhodnocení žádostí a návrh 
částek bude pak v nejbližším termínu předložen ke schválení příslušným orgánům kraje (tak aby v prosinci 
2019 byly dotace na základě uzavřených smluv připsány na účty poskytovatelů a mohly tak sloužit k zajištění 
financování sociálních služeb v období prvního čtvrtletí následujícího roku, a to do doby než poskytovatelé 
obdrží prostředky, které kraj dostává na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu).

Výjimky ze „Zásad“
V rámci tvorby programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ 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.

Výjimka se týká čl. VIII. odst. 6) „Zásad“, kdy lze činit změny druhového členění rozpočtu projektu po 
předchozím písemném souhlasu příslušného odboru za podmínek, že změny neovlivní celkové uznatelné 
náklady projektu a nebudou mít vliv na účel projektu. Do podmínek programu byla zapracována možnost 
poskytovatelů provádět bez omezení finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v 
rámci jednoho druhu uznatelného nákladu a vzájemnými finančními úpravami 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. Tato výjimka je v souladu s podmínkami dotačního programu 
"Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“.

Další výjimka se týká čl. VIII. Zásad, podle kterého je maximální výše dotace stanovena ve výši 70 % z 
celkových uznatelných nákladů Projektu. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci 
dotačního programu je stanovena ve výši 300.000,- Kč na jednu sociální službu (identifikátor).

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 6. 6. 2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
12.6.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 6. 6. 2019


