
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: 20.10

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Změna závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši u příspěvkových organizací 
zřízených Ústeckým krajem v sociální oblasti

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložené žádosti příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.10-1 Název: Bod 20.10 priloha 1.pdf Změna ZU - objem prostředků na 
platy v absolutní výši 2019 U

20.10-2 Název: Bod 20.10 priloha 2.pdf Źádosti jednotlivých příspěvkových 
organizací U

20.10-3 Název: Bod 20.10 priloha 3.pdf
Fondy investic a rezervní vondy 
jednotlivých příspěvkových 
organizací

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2019 pro tři 
příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí, o celkovou částku 22 002 tis. Kč na 
souhrnnou částku 337 312 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Dne 21. 11. 2018 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 024/53R/2018 rozpočty, střednědobé výhledy 
rozpočtů, odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 
2019 a výši povinného odvodu z fondů investic.

Dle Směrnice číslo S-04/2019 - Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje, čl. 6 Závazné ukazatele příspěvkových organizací, bodu 6.4 „O změnách závazných 
ukazatelů nad 5 000 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.“

Odbor sociálních věcí předkládá na základě výše uvedené metodiky zastupitelstvu ÚK ke schválení změnu 
závazného ukazatele (dále ZU) – objem prostředků na platy v absolutní výši u třech příspěvkových organizací 
v gesci odboru sociálních věcí.
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – zvýšení ZU o 8 902 tis. Kč na celkovou částku 179 212 tis. Kč;
- Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. – zvýšení ZU o 7 500 tis. Kč na celkovou částku 87 500 tis. Kč;
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. – zvýšení o 5 600 tis. Kč na celkovou 
částku 70 600 tis. Kč
U ostatních příspěvkových organizací v působnosti odboru sociálních věcí nedosáhla změna ZU výše limitu 5 
000 tis. Kč.

V důsledku změn, platných pro rok 2019, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, v roce 2019, došlo k navýšení platů pracovníků příspěvkových organizací, a 
tím i ke zvýšení základů pro výpočet náhrad mezd a příplatků za práci v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek.
Ve schválených rozpočtech příspěvkových organizací ve správě odboru sociálních služeb a ve schváleném 
závazném ukazateli – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2019 nebylo započítáno zvýšení 5 % 
platových tarifů a navýšení příplatků za směnný provoz a příplatků u zdravotních sester u lůžka, a to včetně 
těch, co pracují v jednosměnném provozu, z důvodu, že nebylo známo přesné procentní navýšení platových 
tarifů.

Změny závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši příspěvkových organizacích v gesci 
odboru sociálních věcí ÚK jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Žádosti tří příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze č. 3 předloženého materiálu.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor SV považuje zdůvodnění změn za opodstatněné a doporučuje žádostem o schválení změn vyhovět.

Vyjádření odboru ekonomického:
Po ekonomické stránce bez připomínek.

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 25. 11. 
2019

2 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 25. 11. 
2019

3 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
26.11.2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 25. 11. 2019


