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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.1

21. zasedání zastupitelstva konané dne 5. 8. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhlášení mimořádného 
termínu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje s využitím finančních prostředků poskytnutých na základě „Dodatku 
č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ze dne 11. 1. 
2019“

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 24. 7. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.1-1 Název: Bod 20.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 1 k Rozhodnutí U

20.1-2 Název: Bod 20.1 priloha 2.pdf Vyhlášení mimořádného termínu U

20.1-3 Název: Bod 20.1 priloha 3.pdf Vzor dodatku ke smlouvě U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až č. 3 tohoto usnesení 

B) rozhoduje

o vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení



C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění vyhlášení mimořádného 
termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 2019“ bezodkladně po vydání usnesení.
Termín: 9. 8. 2019

Důvodová zpráva:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2019“ (dále jen „Program“) byl vyhlášen 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018.
Dne 11. 1. 2019 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu na rok 2019 (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutím byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v 
souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 468 
599 797,- Kč.
O vyhodnocení dotačního Programu bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
012/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.
Na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2019 byla Ústeckému kraji navýšena alokace dle směrného čísla o 97 100 000,- Kč na celkových 1 565 
699 797,- Kč, přičemž z této částky je minimálně 97 100 000 Kč určeno jednak na platy, mzdy a jejich 
navýšení, přičemž částka musí být rozdělena transparentně a nediskriminačně bez ohledu na právní formu 
organizace a druh služby, dále je tato částka určena na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní 
příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb.

K navýšení alokace Ústeckému kraji došlo na základě intenzivních jednání ve věci dofinancování sociálních 
služeb mezi kraji a APSS ČR se zástupci MPSV a MF , která probíhala v první polovině roku 2019. Ústecký 
kraj stejně jako ostatní kraje vypracoval několik analýz a rozborů týkajících se podfinancování sociálních 
služeb v roce 2019. Na základě těchto analýz byl sestaven požadavek na dofinancování sociálních služeb, 
který byl však ze strany MPSV naplněn pouze částečně.
V souvislosti s navýšením finančních prostředků určených na podporu sociálních služeb přistupuje Ústecký 
kraj k vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu. Finanční prostředky na 
dofinancování jsou určeny pouze na platy, mzdy a jejich navýšení a na navýšení zvláštních příplatků za 
směnnost.

Podávání žádostí bude probíhat výlučně v elektronické podobě prostřednictvím aplikace IS 
OKsystém-poskytovatel, který pro účely dotačního řízení poskytuje krajům a registrovaným poskytovatelům 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve lhůtě od 6. 9. do 11. 9. 2019. Žádost žadatel zpracuje a podá v 
souladu s instrukcemi IS OKsystém-poskytovatel. Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace (dále jen 
„Žádost“) v rámci mimořádného termínu je příloha č. 2 vyhlášení mimořádného termínu – Personální zajištění 
služby. V souladu s účelovým určením finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb mohou 
žadatelé žádat finanční prostředky jen na osobní náklady. Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen 
pouze pro žadatele, kteří podali Žádost o finanční podporu v rámci Programu v řádném termínu.

Lhůta pro předložení Žádosti je stanovena do 11. 9. 2019.

Po podání a zhodnocení žádostí bude sociálním službám stanovena optimální výše dotace, maximální výše 
dotace a reálná výše dotace dle pravidel Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory 
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019. 
Následně bude poskytovatelům sociálních služeb vydán Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace na podporu sociálních služeb (dle přílohy č. 3 tohoto usnesení).

Předběžný harmonogram vyhlášení mimořádného termínu:
24. 7. 2019 – předložení vyhlášení Radě Ústeckého kraje
5. 8. 2019 – předložení vyhlášení ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
7. 8. – 5. 9. 2019 – zveřejnění vyhlášení na úřední desce (bude zveřejněno po dobu 90 dnů)
6. 9. – 11. 9. 2019 – lhůta pro podávání žádostí v mimořádném termínu
12. 9. – 22. 9. 2019 – hodnocení žádostí
23. 9. 2019 (případně 30. 9. 2019) – předložení vyhodnocení Radě Ústeckého kraje a Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje.



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 25. 7. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
26.7.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 25. 7. 2019


