
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: 20.3

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ vyhlášeného 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne. 29. 4. 2019 pod č. usnesení 023/19Z/2019.

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 9.464.690,48 Kč schváleným usnesením č. 023/19Z/2019 ze 
dne 29. 4. 2019.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 19. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

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

Přílohy: 

20.3-1 Název: Bod 20.3 priloha 1.pdf

Hodnocení žádostí o dotaci v 
programu „Podpora vybraných 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2019“, včetně výše dotace

U

20.3-2 Název: Bod 20.3 priloha 2.pdf Redukční koeficienty U

20.3-3 Název: Bod 20.3 priloha 3.pdf
Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace na podporu vybraných 
sociálních služeb - VZOR

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace o hodnocení Žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb Ústeckého 
kraje 2019“ obsažené v příloze č. 1 až č. 3 tohoto usnesení,



B) rozhoduje

dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace 
na podporu sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k realizaci bodu B) 
tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2019



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2019“. V rámci rozpočtu kraje na rok 2019 na 
něj byla vyčleněna částka 9.464.690,48 Kč. Informace o vyhlášení dotačního programu byla po schválení 
zastupitelstvem zveřejněna na elektronické úřední desce a v příslušné tematické sekci na webových 
stránkách Ústeckého kraje. 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 byl dotační program zveřejněn 3. 4. 2019 a žádosti o 
dotace byly přijímány v období od 3. 6. 2019 do 6. 6. 2019.

V daném termínu bylo odboru sociálních věcí doručeno celkem 15 žádostí na podporu celkem 20 sociálních 
služeb. Celkový požadavek na dotaci z rozpočtu kraje byl 32 600 396,- Kč.

U doručených žádostí bylo odborem sociálních věcí provedeno formální, věcné a ekonomické vyhodnocení 
žádostí o dotace. Hodnocení probíhalo v souladu s Metodikou Ústeckého kraje pro poskytování finanční 
podpory poskytovatelům vybraných sociálních služeb 2019 (dále jen „Metodika 5. dotačního programu“) v 
programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“, která byla součástí vyhlášení 
dotačního programu.

Každá služba byla posuzována samostatně a o hodnocení byl zpracován protokol. Ve věcném hodnocení 
bylo posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory dotačního programu. Poté byly žádosti 
ohodnoceny dle kritérií stanovených v Metodice 5. dotačního programu. Při hodnocení se vycházelo zejména 
z údajů uvedených v žádosti o dotaci ve srovnání s údaji uvedenými v Základní síti kraje.

V rámci věcného hodnocení byla vyřazena 1 žádost o dotaci, a to žádost o dotaci poskytovatele sociálních 
služeb Valerie-Homecare, s.r.o., jelikož žádost o dotaci byla podána na sociální službu domov pro seniory ID 
9489149. Sociální služba domov pro seniory nespadá do okruhu podporovaných sociálních služeb v rámci 
dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019. Žádost o dotaci na sociální 
službu domovy pro seniory byla podána na částku ve výši 500 000,- Kč.

Výpočet optimální výše dotace probíhal na základě výše uvedené Metodiky 5. dotačního programu (Část VII), 
která reflektuje na změny evropského práva v oblasti veřejné podpory, které se zásadním způsobem dotýkají 
systému financování sociálních služeb.

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 - o 
sociálních službách, na který výše uvedený § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje. Po výpočtu optimálních výší dotací došlo k 
aplikaci redukčních koeficientů, resp. redukčního koeficientu, a k následnému zaokrouhlení reálné výše 
dotace na celé desetikoruny směrem dolů. Z celkové vyčleněné částky ve výši 9.464.690,48,- Kč bylo 
rozděleno mezi žadatele (příjemce)
9 464 670,- Kč a částka ve výši 20,48,- Kč zůstane v rozpočtu Ústeckého kraje.

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností vybraných sociálních služeb.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), je o přidělení dotací do výše 200 
000,- Kč jednomu subjektu v kalendářním roce kompetentní rozhodnout Rada kraje.
O přidělení dotace nad 200 000,- Kč jednomu subjektu a o dotacích obcím, resp. jimi zřizovaným organizacím 
je podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) tohoto zákona kompetentní rozhodnout Zastupitelstvo kraje. S ohledem na 
další dotační programy v rámci Ústeckého kraje spadá nyní rozhodnutí do kompetence Zastupitelstva 
Ústeckého kraje u všech poskytovatelů sociálních služeb (příjemců dotace).

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 17. 6. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
18.6.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 17. 6. 2019


