
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.7

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Individuální dofinancování sociálních služeb

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na dofinancování vybraných sociálních služeb

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 23 378 412,- Kč z položky Odbor SV - rezerva

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

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

Přílohy: 

20.7-1 Název: Bod 20.7 priloha 1.pdf Přehled subjektů navržených k 
podpoře včetně výše dotace U

20.7-2 Název: Bod 20.7 priloha 2.pdf
Vzor dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb

U

20.7-3 Název: Bod 20.7 priloha 3.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

U

20.7-4 Název: Bod 20.7 priloha 4.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Diakonie ČCE – Středisko 
křesťanské pomoci v Litoměřicích

U

20.7-5 Název: Bod 20.7 priloha 5.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Diakonie ČCE – středisko v 
Krabčicích

U



20.7-6 Název: Bod 20.7 priloha 6.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Domov důchodců Roudnice 
nad Labem, příspěvková organizace

U

20.7-7 Název: Bod 20.7 priloha 7.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Domov pro seniory Dobětice, 
příspěvková organizace

U

20.7-8 Název: Bod 20.7 priloha 8.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb DŮM ROMSKÉ KULTURY 
o.p.s.

U

20.7-9 Název: Bod 20.7 priloha 9.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Farní charita Lovosice U

20.7-10 Název: Bod 20.7 priloha 10.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Hospic sv. Štěpána, z.s. U

20.7-11 Název: Bod 20.7 priloha 11.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. U

20.7-12 Název: Bod 20.7 priloha 12.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb K srdci klíč, o.p.s. U

20.7-13 Název: Bod 20.7 priloha 13.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Křesťanské společenství 
Jonáš, z. s.

U

20.7-14 Název: Bod 20.7 priloha 14.pdf

Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Městský ústav sociálních 
služeb Klášterec nad Ohří, 
příspěvková organizace

U

20.7-15 Název: Bod 20.7 priloha 15.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb NADĚJE U

20.7-16 Název: Bod 20.7 priloha 16.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Oblastní charita Ústí nad 
Labem

U

20.7-17 Název: Bod 20.7 priloha 17.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Louny

U

20.7-18 Název: Bod 20.7 priloha 18.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Prosapia, z. ú., společnost pro 
rodinu

U

20.7-19 Název: Bod 20.7 priloha 19.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Rekvalifikační a informační 
centrum s.r.o.

U



20.7-20 Název: Bod 20.7 priloha 20.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Sociální služby Chomutov, 
příspěvková organizace

U

20.7-21 Název: Bod 20.7 priloha 21.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Valerie-Homecare, s.r.o. U

20.7-22 Název: Bod 20.7 priloha 22.pdf
Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Městská správa sociálních 
služeb Kadaň 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení a 3 až 22 předloženého materiálu,

B) schvaluje

vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení,

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb ve výši uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení 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 30. 11. 2019.



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2019“ (dále jen „Program“).

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 musela být rozdělena transparentně a nediskriminačně bez ohledu na právní formu 
organizace a druh služby, dále byla tato částka určena na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní 
příplatky za směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb.

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. 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. Podpořena nebyla pouze 1 sociální služba. Jednalo 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. O vyhodnocení mimořádného termínu pro podávání 
žádostí o finanční podporu bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 005/23Z/2019 ze 
dne 23. 9. 2019.

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.

I přes navýšení alokace Ústeckému kraji ze strany MPSV je situace v oblasti financování sociálních služeb 
velmi nepříznivá. Hlavně z tohoto důvodu Ústecký kraj přistoupil k řešení této nepříznivé situace v tom 
smyslu, že uvolnil z rozpočtu finanční prostředky ve výši 23 378 412,- Kč na dofinancování sociálních služeb.

Ústecký kraj kontaktovalo 20 poskytovatelů sociálních služeb se žádostmi o dofinancování 46 poskytovaných 
sociálních služeb, a to:
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. na sociální službu osobní asistence (ID 7909036) 
ve výši 300 000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích na sociální službu chráněné bydlení (ID 
2027319) ve výši 500 000,- Kč, na sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 2987242) ve výši 200 
000,- Kč, na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4894760) ve výši 400 000,- Kč a na sociální službu 
sociálně terapeutické dílny (ID 9407680) ve výši 300 000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět 
žádosti v plné výši.

Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích na sociální službu domovy se zvláštním režimem (ID 2185972) ve výši 
1 619 000,- Kč a na sociální službu domovy pro seniory (ID 9753639) ve výši 468 000,- Kč. Odbor sociálních 
věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace na sociální službu domovy se zvláštním 
režimem (ID 8731012) ve výši 1 455 457,- Kč a na sociální službu domovy pro seniory (ID 7001404) ve výši 
643 295,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.



Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace na sociální službu domovy se zvláštním režimem (ID 
5238851) ve výši 1 780 000,- Kč a na sociální službu domovy pro seniory (ID 6890540) ve výši 220 000,- Kč. 
Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. na sociální službu terénní programy (ID 3960446) ve výši 392 212,- Kč a na 
sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 5153749) ve výši 597 448,- Kč. Odbor sociálních 
věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Farní charita Lovosice na sociální službu azylové domy (ID 6081367) ve výši 115 000,- Kč. Odbor sociálních 
věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Hospic sv. Štěpána, z.s. na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 1451339) ve výši 212 500,- Kč, 
na sociální službu sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (ID 5419883) ve 
výši 356 400,- Kč a na sociální službu odlehčovací služby (ID 6770385) ve výši 380 100,- Kč. Odbor 
sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. na sociální službu odlehčovací služby (ID 4743378) ve výši 1 000 000,- Kč. Odbor 
sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

K srdci klíč, o.p.s. na sociální službu noclehárny (ID 1499845) ve výši 240 000,- Kč, na sociální službu 
noclehárny (ID 6455949) ve výši 170 000,- Kč a na sociální službu domy na půl cesty (ID 9763724) ve výši 
180 000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Křesťanské společenství Jonáš, z. s. na sociální službu nízkoprahová denní centra (ID 8061366) ve výši 380 
000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace na sociální službu domovy pro 
seniory (ID 2848286) ve výši 1 000 000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Oblastní charita Ústí nad Labem na sociální službu domovy se zvláštním režimem (ID 2179469) ve výši 150 
000,- Kč a na sociální službu domovy pro seniory (ID 7141935) ve výši 650 000,- Kč. Odbor sociálních věcí 
navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny na sociální službu azylové domy (ID 1427288) ve výši 440 
000,- Kč a na sociální službu azylové domy (ID 5658772) ve výši 460 000,- Kč. Odbor sociálních věcí 
navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5509784) ve výši 
400 000,- Kč, na sociální službu pečovatelská služba (ID 4709041) ve výši 400 000,- Kč a na sociální službu 
centra denních služeb (ID 3192313) ve výši 350 000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v 
plné výši.

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7964176) ve 
výši 1 946 197,- Kč. V případě odborného sociálního poradenství se nejedná o prioritní službu. Zástupci kraje 
již několikrát deklarovali, že prioritně bude tíživá finanční situace řešena u pobytových sociálních služeb. 
Odbor SV dále vzal v úvahu i požadavek na dofinancování pobytových služeb z rozpočtu kraje, který je nižší 
než požadavek poskytovatele uvedeného OSP. V rámci OSP lze k řešení tíživé finanční situace využít také 
úpravu rozsahu služby dle bodu 5.6 Pověření. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti pouze 
částečně a to dofinancováním v celkové výši 700 000,- Kč. Tato částka je dostatečná na úhradu osobních 
nákladů pro pracovníky v přímé péči (celkem 4) dle stanovených uznatelných limitů na mzdy minimálně na 4 
měsíce.

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu domovy pro seniory (ID 1049767) ve 
výši 1 633 450,- Kč, na sociální službu denní stacionáře (ID 4810034) ve výši 75 390,- Kč, na sociální službu 
pečovatelská služba (ID 7359147) ve výši 301 560,- Kč a na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním 
postižením (ID 8986384) ve výši 502 600,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Valerie-Homecare, s.r.o. na sociální službu domovy pro seniory (ID 9489149) ve výši 600 000,- Kč. Odbor 
sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.



Městská správa sociálních služeb Kadaň na sociální službu domovy pro seniory (ID 8021779) ve výši 1 800 
000,- Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plné výši.

Odbor sociálních věcí všechny přijaté žádosti prověřil a odborně posoudil. V případě příspěvkových 
organizací měst bylo s městy komunikováno o jejich případné spoluúčasti na dofinancování organizací. 
Pouze město Ústí nad Labem podpořilo Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace částkou ve 
výši 1 000 000,- Kč. Ostatní samosprávy nemají další prostředky na dofinancování svých příspěvkových 
organizací.

Žádost o dofinancování z rozpočtu kraje podaly převážně poskytovatelé pobytových sociálních služeb. Tito 
poskytovatelé nejsou schopni bez dostatečného financování schopni zajistit poskytování služeb v 
požadované kvalitě a rozsahu. Bez dostatečného finančního zabezpečení nejsou poskytovatelé pobytových 
služeb schopni zajistit ani dostatek personálu, ať už se jedná o personál pečující či jiný. Bez dostatečného 
personálního zajištění služby, tedy nemohou klientům zajistit řádnou a kvalitní péči. Klienty pobytových služeb 
nelze nechat bez řádné a kvalitní péče. U pobytových služeb s nepřetržitým provozem jednoznačně nejde k 
řešení tíživé finanční situace využít možnosti snížení rozsahu služby dle bodu 5.6 Pověření. Zástupci kraje již 
několikrát veřejně deklarovali, že primárně bude tíživá finanční situace řešena u pobytových sociálních 
služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální služby, které by bez další finanční podpory s největší 
pravděpodobností byly nuceny omezit svůj provoz a hledat další úsporná opatření, případně by byly ohroženy 
zánikem, navrhuje odbor sociálních věcí vyhovět zaslaným žádostem a rozdělit finanční prostředky daným 
poskytovatelům ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Na základě zaslaných žádostí byla rozdělena celková částka ve výši 23 378 412,- Kč.

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. Karel Giampaoli 17. 10. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
17.10.2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 17. 10. 2019


