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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.3

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhlášení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu kraje na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2020

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 9. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.3-1 Název: Bod 20.3 priloha 1.pdf Dotační program „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2020“ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního programu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“
Termín: 17. 9. 2019



Důvodová zpráva:
Z důvodu nabytí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) přešla z MPSV na kraj povinnost financování sociálních 
služeb od 1. 1. 2015. V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program k financování 
sociálních služeb působících na území kraje.
Dne 27. 6. 2019 vypsalo MPSV dotační řízení pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2020 v oblasti 
poskytování sociálních služeb.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje zaslal dne 29. 5. 2019 v souladu s částí V. odst. 2 
metodiky MPSV pro rok 2020 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR žádost o projednání popisu způsobu 
rozdělení a čerpání dotace, který je součástí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory 
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ (dále 
jen „Metodika“).
Ústecký kraj dne 28. 6. 2019 obdržel dopis od Mgr. Davida Pospíšila ředitele odboru sociálních služeb, 
sociální práce a sociálního bydlení MPSV s informací o tom, že k Metodice nemají připomínky. Jelikož 
metodika MPSV pro rok 2020 byla k dispozici až od druhé poloviny července 2019 a vyhlášení dotačního 
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ bylo zpracováno ve spolupráci s Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Ústecký kraj v období března až května roku 2019, došlo 
ke změnám v již schválené Metodice.
Metodika MPSV již nedovoluje kraji, aby si ponechal v rozpočtu vratky, které byly na účet kraje připsány po 
31. 12. 2020. Kraj je povinen dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem provést vypořádání poskytnuté 
dotace do 15. 2. 2021 (včetně zaslání případné vratky). Z tohoto důvodu byl v Metodice upraven termín pro 
odevzdání závěrečného vyúčtování dotace ze strany poskytovatelů sociálních služeb z 5. 2. 2021 na 28. 1. 
2021 včetně proplácení nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby a dále byla zkrácena lhůta pro 
odevzdání opravy závěrečného vyúčtování a to na 3 kalendářní dny od doručení výzvy k opravě. Tyto změny 
byly dne 19. 7. 2019 oznámeny MPSV dopisem. Ústecký kraj doposud neobdržel odpověď od MPSV, 
považujeme tedy Metodiku 2020 za projednanou a povinnost dle části V. odst. 2 metodiky MPSV pro rok 2020 
za splněnou.
Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, 
kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2020 v oblasti 
poskytování sociálních služeb.
Ústecký kraj dne 25. 7. 2019, prostřednictvím aplikace IS OK systém - poskytovatel podal žádost
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních 
služeb s požadavkem na rok 2020 ve výši 2 092 477 768,- Kč.
Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních 
činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách. Poté budou tyto finanční prostředky 
zahrnuty do rozpočtu kraje a budou přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří 
splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (z rozpočtu kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 (dále jen „Základní síť kraje“)).
Poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou již zařazeny do Základní sítě kraje, obdrží od 
Ústeckého kraje dodatek k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 (dále jen „Pověření), 
jehož vzor je uveden v příloze č. 1 dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“. 
Služby nově zařazené do Základní sítě kraje obdrží Pověření.
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 v 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.
Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto 
účely zřizuje, spravuje a poskytuje MPSV ČR – IS OKsystém - poskytovatel. Žadatelé o finanční podporu jsou 
povinni tuto aplikaci využívat. Za podanou žádost o dotaci poskytovatele sociálních služeb se považuje pouze 
žádost, která je podána kraji prostřednictvím tohoto počítačového programu dle § 101a odst. 5 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Ústecký kraj obdrží v rámci 
dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 bude umožněno 
žadateli zpracovat a podat v termínu od 18. 10. 2019 do 8. 11. 2019.
V případě potřeby si poskytovatel finanční podpory – Ústecký kraj, vyhrazuje právo prodloužit termín pro 
předložení žádosti.



Termín pro předložení žádosti je do 8. 11. 2019, v elektronické podobě prostřednictvím aplikace IS OKsystém 
- poskytovatel. Žadatelé budou podávat na jednotlivé sociální služby vždy jen jednu žádost, která bude 
obsahovat žádosti o dotace na jednotlivé sociální služby. Žádost musí obsahovat veškeré povinné přílohy a 
musí být opatřena elektronickým podpisem.
Harmonogram dotačního řízení kraje:
21. 8. 2019 – předložení vyhlášení Radě Ústeckého kraje,
9. 9. 2019 – předložení vyhlášení ke schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje,
18. 9. – 17. 10. 2019 – zveřejnění vyhlášení na úřední desce (bude zveřejněno po dobu 90 dnů)
18. 10. – 8. 11. 2019 – příjem žádostí do dotačního řízení kraje,
8. 11. 2019 – uzávěrka příjmu žádostí do dotačního řízení kraje,
listopad 2019 – leden 2020 – hodnocení žádostí, stanovení vyrovnávací platby a optimální výše dotace,
leden 2020 a dále – po přidělení alokace ze státního rozpočtu kraji stanovení reálné výše dotace uplatněním 
redukčních koeficientů dle Metodiky a priorit dotačního řízení dle MPSV,
leden 2020 – předložení návrhů reálné výše dotace ke schválení orgánům kraje (ZÚK dne 27. 1. 2020).

Metodika 2020, včetně všech souvisejících dokumentů a příloh, byla zpracována ve spolupráci s Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Ústecký kraj.

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 23. 8. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
24.8.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 23. 8. 2019


