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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.4

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Vrácení části neinvestiční dotace a individuální dofinancování

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí o vrácení dotace na sociální služby a přidělení finanční podpory v rámci dofinancování u 
poskytovatele sociálních služeb Sociální agentura, o.p.s. a poskytovatele Sociální služby města Lovosice, 
příspěvková organizace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 10. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 17. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.4-1 Název: Bod 20.4 priloha 1.pdf Žádost o přesun finančních 
prostředků – Sociální agentura, o.p.s. U

20.4-2 Název: Bod 20.4 priloha 2.pdf Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
19/SML0379/SoPD/SV U

20.4-3 Název: Bod 20.4 priloha 3.pdf Žádost o provedení změny - Město 
Lovosice U

20.4-4 Název: Bod 20.4 priloha 4.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace na podporu sociálních služeb U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 4 tohoto materiálu



B) rozhoduje

a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 195 534,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 
Sociální agentura o.p.s. na sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (ID 8611170) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, z 
důvodu ukončení registrace sociální služby, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

b) o poskytnutí dotace na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 8052393) ve výši 97 767,- Kč v 
rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci kompetence dané § 
101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

c) o poskytnutí dotace na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4452113) ve výši 97 767,- Kč v rámci 
dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci kompetence dané § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

d) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 1 089 150,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních služeb 
Město Lovosice na sociální službu pečovatelská služba (ID 4978750) v rámci dotačního programu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, z důvodu ukončení poskytování sociální služby, v rámci 
kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

e) o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Sociální služby města Lovosice, příspěvková 
organizace na sociální službu pečovatelská služba (ID 9512421) ve výši 1 089 150,- Kč v rámci dotačního 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření dodatku ke 
smlouvě s poskytovatelem Sociální agentura, o.p.s. dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a Smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb s poskytovatelem Sociální služby města 
Lovosice, příspěvková organizace dle přílohy č. 4 tohoto materiálu,
Termín: 8. 11. 2019



Důvodová zpráva:
Poskytovatel Sociální agentura o.p.s. (dále jen „Poskytovatel“) splnil povinnost vyplývající z uzavřené 
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb (dále jen „Smlouva“) vztahující se k 
dotačnímu programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 a ohlásil zrušení registrace sociální 
služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8611170). Registrace 
sociální služby byla zrušena s účinností k 15. 5. 2019.

Vzhledem k výše uvedenému provedl Poskytovatel řádné vyúčtování dotace sociální služby, u níž byla 
zrušena registrace, a byla mu vyčíslena poměrná část dotace ve výši 195 534,- Kč, kterou je na základě 
podmínek výše uvedené Smlouvy povinen vrátit.

Ústecký kraj obdržel dne 14. 6. 2019 společně s vyúčtováním dotace sociální služby od Poskytovatele žádost 
o převod vypočtené vratky dotace na další sociální služby, které Poskytovatel poskytuje. V žádosti pod JID 
98196/2019/KUUK Poskytovatel žádal o převod části přidělených finančních prostředků z dotačního 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 ve výši 195 534,- Kč ze sociální služby sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8611170) na sociální službu odborné 
sociální poradenství (ID 8052393) ve výši 97 767,-Kč a na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4452113) 
ve výši 97 767,- Kč. Poskytovatel musel přistoupit ke zrušení registrace výše zmíněné sociální služby z 
důvodu výrazného nedostatku finančních prostředků. Provedeným auditem kvality bylo také zjištěno 
překrývání některých základních činností ve službě sociálně aktivizačních služby pro seniory a zdravotně 
postižené a sociální rehabilitací. Zbylou část dotace poskytovatel požaduje převést na sociální služby 
(odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace), které jsou také dlouhodobě podfinancovány. V obou 
jmenovaných službách z důvodu nedostatku finančních prostředků dochází ke snižování pracovních úvazků 
odborného a kvalifikovaného personálu, převážně úvazků sociálních pracovníků. V případě služby odborné 
sociální poradenství je také poskytována služba související s oddlužením, jelikož se jedná o akreditovanou 
insolvenční poradnu. V případě sociální rehabilitace dojde s účinností od 1. 1. 2020 k navýšení kapacity 
služby a to z důvodu vyšší poptávky po této službě. Vyšší poptávka po službě sociální rehabilitace byla 
zaznamenána nejen v souvislosti se zrušením služby sociálně aktivizačních služby pro seniory a zdravotně 
postižené.

Odbor sociálních věcí doporučuje vrácení části přidělených finančních prostředků na sociální službu sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (ID 8611170) z výše uvedeného dotačního 
programu a tyto prostředky formou dofinancování přidělit na sociální služby odborné sociální poradenství (ID 
8052393) a sociální rehabilitace (ID 4452113), ve výši požadovaného převodu dotace na základě žádosti 
Poskytovatele, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k 
překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. 
Převod prostředků bude legislativně upraven formou dodatku ke Smlouvě dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Město Lovosice, poskytovatel sociální služby pečovatelská služba (ID 4978750), provedl s účinností od 1. 7. 
2019 organizační změnu. Město Lovosice k 1. 7. 2019 zřídilo příspěvkovou organizaci Sociální služby města 
Lovosice, příspěvková organizace, která bude dále poskytovat sociální službu pečovatelská služba s novým 
ID, která byla poskytována městem v režimu organizační složky města. Původní pečovatelská služba ID 
4978750 zanikla. Poskytovatel požádal o provedení změny v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje 
na období 2019-2021 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu. Tato žádost byla projednána na setkání Odborné 
pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a 
financování sociálních služeb dne 30. 4. 2019. Změna byla schválena a byla zahrnuta do aktualizace 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 od 1. 7. 2019. Nově vzniklá 
příspěvková organizace se po obdržení IČ a ID registrovala do IS OKsystém. Na základě žádosti dle přílohy 
č. 3 Odbor sociálních věcí doporučuje převedení poměrné části dotace na nově vzniklou příspěvkovou 
organizaci města Lovosice, resp. na nově vzniklou (nástupnickou) sociální službu v rámci dotačního 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 a uzavření Smlouvy s nově zřízenou 
příspěvkovou organizací města dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.

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 4. 10. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
7.10.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 4. 10. 2019


