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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.1

23. zasedání zastupitelstva konané dne 23. 9. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ - vyhodnocení mimořádného 
termínu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení výsledků mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v rámci dotačního 
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: 23. 9. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.1-1 Název: Bod 20.1 priloha 1.pdf
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o 
poskytnutí dotace z kapitoly 313 – 
MPSV 

U

20.1-2 Název: Bod 20.1 priloha 2.pdf Přehled subjektů navržených k 
podpoře U

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

20.1-4 Název: Bod 20.1 priloha 4.pdf Formulář pro vyúčtování vyrovnávací 
platby a dotace U

20.1-5 Název: Bod 20.1 priloha 5.pdf Tabulka Redukční koeficienty dle 
druhů služeb U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 tohoto usnesení, a to zejména Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 
Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 
2019 ze dne 11. 1. 2019 a Přehled subjektů navržených k podpoře v rámci mimořádného termínu v 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, včetně výše dotace

B) schvaluje

a) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 
3 tohoto usnesení
b) formulář pro vyúčtování vyrovnávací platby a dotace, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o 
poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

D) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, vykonat potřebné úkony k uzavření dodatků ke 
smlouvám v termínu do 31. 10. 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 přistoupil Ústecký 
kraj k vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu. Finanční prostředky na 
dofinancování byly určeny pouze na platy, mzdy a jejich navýšení a na navýšení zvláštních příplatků za 
směnnost. O vyhlášení mimořádného termínu bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
007/21Z/2019 ze dne 5. 8. 2019.

Podávání žádostí probíhalo výlučně v elektronické podobě prostřednictvím aplikace IS 
OKsystém-poskytovatel, který pro účely dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným 
poskytovatelům Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve lhůtě od 6. 9. do 11. 9. 2019. Žádost žadatelé měli 
zpracovat v souladu s instrukcemi IS OKsystém-poskytovatel. Povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci mimořádného termínu byla příloha č. 2 vyhlášení mimořádného terminu – Personální zajištění služby. 
V souladu s účelovým určením finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb mohli žadatelé 
žádat finanční prostředky jen na osobní náklady. Mimořádný termín pro podávání Žádostí byl určen pouze pro 
žadatele, kteří podali Žádost o finanční podporu v rámci Programu v řádném termínu.

Ústecký kraj obdržel prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém – poskytovatel celkem 140 žádostí o 
finanční podporu v celkové výši 399 716 132,- Kč na 398 sociálních služeb. Z celkového počtu 398 sociálních 
služeb bylo podpořeno 397 v celkovém finančním objemu 97 100 000,- Kč.

Z celkového počtu 398 sociálních služeb nebyla podpořena pouze 1 sociální služba. Jedná se o 
poskytovatele WHITE LIGHT I, z.ú. se sociální službou terénní programy (ID 9535462). V rámci 
mimořádného termínu pro podávání žádostí v Programu mohli poskytovatelé žádat o finanční podporu pouze 
na sociální služby, na které žádali finanční prostředky i v řádném termínu. Vzhledem k tomu, že poskytovatel 
WHITE LIGHT I, z.ú. na výše zmiňovanou službu v rámci řádného termínu pro podávání žádostí v Programu 
nežádal žádné finanční prostředky, byla tato služba z hodnocení dotačního řízení vyřazena.

Město Lovosice, poskytovatel sociální služby pečovatelská služba (ID 4978750), provedl s účinností od 1. 7. 
2019 organizační změnu, kdy došlo ke zřízení příspěvkové organizace Sociální služby města Lovosice, která 
bude dále poskytovat sociální službu pečovatelská služba s novým identifikátorem. Původní pečovatelská 
služba (ID 4978750) zanikla a na nově vzniklou příspěvkovou organizaci města Lovosice, resp. na nově 
vzniklou sociální službu pečovatelská služba (ID 9512421), byla převedena odpovídající část přidělené 
dotace (jako na nástupnickou službu). Žádosti o dotaci Sociálním službám města Lovosice jako nástupnické 
organizaci bylo vyhověno, i když v řádném termínu pro podávání žádostí v Programu žádost nepodali.

Sociálním službám byla po zhodnocení žádostí 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 s 



poskytovateli sociálních služeb uzavřen Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb (dle přílohy č. 3 tohoto usnesení).

Formulář vyúčtování vyrovnávací platby a dotace byl schválen již při vyhlášení dotačního programu 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018. Vzhledem k formální úpravě 
ve zmiňovaném dokumentu je přiložen ke schválení Formulář vyúčtování vyrovnávací platby a dotace (příloha 
č. 4 tohoto usnesení). Do formuláře byla zapracována podmínka, které se týká kontroly minimální výše 
dotace určené na platy, mzdy a jejich navýšení a na navýšení zvláštních příplatků za směnnost.

Tento materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 23. 9. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru SV Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 19. 9. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 19. 
9. 2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 19. 9. 2019


