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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.5

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Žádost o převod finančních prostředků - Malý dotační program 2019 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o přesun finančních prostředků z důvodu transformace sociální služby

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: 

20.5-1 Název: bod 20.5 priloha 1.pdf Žádost o přesun finančních 
prostředků – Most k naději, z.s. U

20.5-2 Název: bod 20.5 priloha 2.pdf Vzor Dodatku č. 2 ke smlouvě U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 tohoto materiálu,

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů o 
vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Most k naději, z.s. o převodu poskytnuté dotace ve výši 
6 685,- Kč na sociální službu krizová pomoc (ID 9936300), ze sociální služby odborné sociální poradenství 
(ID 4641267)



C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
Termín: 15. 11. 2019

Důvodová zpráva:
Poskytovatel sociálních služeb Most k naději, z.s. se v roce 2018 dohodl s odborem sociálních věcí na 
transformaci služby odborného sociálního poradenství (ID 4641267) na službu krizová pomoc (ID 9936300) s 
ohledem na skutečnost, že obsah poskytované služby lépe odpovídal druhu sociální služby krizová pomoc. 
Poskytovatel tedy v srpnu roku 2018 podal žádost o zařazení nové sociální služby do základní sítě kraje, 
která nahradí předchozí odborné sociální poradenství. Zastupitelstvo Ústeckého kraje tuto žádost, resp. 
novou podobu základní sítě kraje v prosinci roku 2018 schválilo, změna tedy vešla v platnost od 1. 1. 2019. S 
ohledem na potřebu financování sociálních služeb v prvních měsících roku, než jsou vyplaceny finanční 
prostředky, které Ústecký kraj přerozděluje z Ministerstva práce a sociálních věcí, je vyhlášen tzv. malý 
dotační program již v roce předešlém, než na který je dotace určena, v tomto případě v roce 2018. Podání 
žádostí o dotaci probíhá vždy v srpnu daného roku, hodnocení žádostí poté v září. S ohledem na tento fakt je 
nutné hodnotit dotační program dle aktuálně platné základní sítě kraje, ve kterém ještě nová služba nemohla 
být zanesena vzhledem k tomu, že nová základní síť kraje nabývá platnosti až po schválení výsledků 
dotačního řízení. Poskytovatel tedy podal v roce 2018 žádost o dotaci mimo jiné na sociální službu 
odborného sociálního poradenství (ID 4641267), na kterou byla v témže roce také uzavřena smlouva o 
poskytnutí dotace s tím, že v lednu 2019 si požádá o změnu ve smyslu převodu na novou službu. V srpnu 
2019 byl odbor sociálních věcí kontaktován poskytovatelem sociálních služeb ve věci konzultace dalšího 
postupu naložení s finančními prostředky na službu, která již od 1. 1. 2019 neexistovala. Byla tedy podána 
žádost o převod poskytnuté dotace ve výši 6 685,- Kč na sociální službu krizová pomoc (ID 9936300), ze 
sociální služby odborné sociální poradenství (ID 4641267). Důvodem opožděného podání žádosti o převod je 
skutečnost, že se poskytovatel služeb připravoval a zároveň realizoval rozsáhlou rekonstrukci svých prostor, 
což ovlivnilo i činnost ekonomického a administrativního úseku, poskytovatel si tedy nesrovnalosti všiml až po 
dokončení rekonstrukce a obnovení standardního chodu organizace. V případě schválení žádosti o převod 
dotace je v materiálu vložen vzor dodatku číslo 2 ke smlouvě.

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 9. 10. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
9.10.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 9. 10. 2019


