
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: 20.6

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Žádost o převod finančních prostředků mezi službami WHITE LIGHT I., z.ú. 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost poskytovatele WHITE LIGHT I, z.ú. o převod finančních prostředků mezi službami v rámci dotačního 
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

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

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 12. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.6-1 Název: Bod 20.6 Priloha 1.pdf Žádost o převod finančních 
prostředků – WHITE LIGHT I, z.ú. U

20.6-2 Název: Bod 20.6 Priloha 2.pdf Aktualizovaný nákladový rozpočet U

20.6-3 Název: Bod 20.6 Priloha 3.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 předloženého 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 WHITE LIGHT I, z.ú. o převodu části poskytnuté dotace 
ve výši 40 000,- Kč ze sociální služby Terénní program Šluknovsko (ID 9684988) a 100 000,- Kč ze 



sociální služby Kontaktní centrum v Teplicích (ID 6427324) na sociální službu Terénní program Teplicko 
(ID 9535462).

C) schvaluje

aktualizované znění nákladového rozpočtu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

D) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Termín: 31. 12. 2019

Důvodová zpráva:
Poskytovatel sociálních služeb WHITE LIGHT I, z. ú. podal dne 30. 10. 2019 na Krajský úřad Ústeckého kraje 
žádost o částečný převod dotace mezi službami podpořenými v rámci dotačního programu „Podpora 
Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019“. Převod se týká sociální služby Terénní 
program Šluknovsko (ID 9684988), která byla podpořena částkou 91 738,- Kč a sociální služby Kontaktní 
centrum v Teplicích (ID 6427324), která byla podpořena ve výši 154 065,- Kč. Poskytovatel žádá o převod 
části dotace ze sociální služby Terénní program Šluknovsko ve výši 40 000,- Kč (ID 9684988) a sociální 
služby Kontaktní centrum v Teplicích ve výši 100 000,- Kč (ID 6427324). Tyto finanční prostředky (celkem 140 
000,- Kč) organizace žádá převést na sociální službu Terénní program v Teplicích (ID 9535462).

Terénní program v Teplicích (ID 9535462) je zařazen do individuálního projektu kraje „Podpora sociálních 
služeb v rámci projektu POSOSUK 2“. Po podání žádosti poskytovatele došlo u této sociální služby k 
navýšení úvazku o 0,5. Navýšený úvazek však nebyl zařazen do financování individuálního projektu kraje. 
Tento úvazek je součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, z toho důvodu měl být tento 
navýšený úvazek po projednání a schválení financován v rámci dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji, nicméně ze strany poskytovatele nebyla podána žádost. Navýšený úvazek je nyní z 
části hrazen z jiných zdrojů organizace, nicméně v nedostatečné míře. Z těchto důvodů organizace žádá o 
převod finančních prostředků z jiných sociálních služeb. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k 
překročení závazného ukazatele ve výši 30 % z celkových nákladů na službu dle Metodiky protidrogového 
programu na rok 2019. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) 
výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. OSV navrhuje vyhovět této žádosti 
a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 3 
předloženého 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 21. 11. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
21.11.2019

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 21. 11. 2019


