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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 29 předloženého materiálu, 

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů:

a) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková 
organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 119 767,- Kč na sociální službu nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) a ve výši 60 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 
8897392) ze sociální služby odborné sociální poradenství (ID 2597207), v rámci kompetence § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Ústí nad Labem o převodu části 
poskytnuté dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu domovy pro seniory (ID 7141935) ze sociální 
služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3255982) ve výši 200 000,- Kč a ze sociální 
služby terénní programy (ID 9832613) ve výši 100 000,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

c) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převodu části poskytnuté dotace ve 
výši 70 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7942332) ze sociální služby 
odlehčovací služby (ID 1294772) a o převodu části poskytnuté dotace ve výši 70 000,- Kč na sociální 
službu podpora samostatného bydlení (ID 6522122) ze sociální služby sociální rehabilitace (ID 4415138), 
v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,



d) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Most o převodu části poskytnuté 
dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu noclehárny (ID 1826142) ze sociální služby azylové domy 
(ID 5690901), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu odborné sociální 
poradenství (ID 8583484) ze sociální služby azylové domy (ID 6239239), o převodu části poskytnuté 
dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 7544686) a ve výši 100 000,- Kč na 
sociální službu pečovatelská služba (ID 5798742) ze sociální služby azylové domy (ID 5476963) a o 
převodu části poskytnuté dotace ve výši 60 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 
5361940) ze sociální služby terénní programy (ID 9253322) ve výši 40 000,- Kč a ze sociální služby 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2450357) ve výši 20 000,- Kč v rámci kompetence § 
101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb OPORA o převodu části poskytnuté dotace ve výši 
150 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 4302274) ze sociální služby odlehčovací služby 
(ID 8743040), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů,

f) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Rumburk o převodu části 
poskytnuté dotace ve výši 145 526,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 4291907) ze 
sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6349343) ve výši 82 085,- Kč a ze 
sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 7222807) ve výši 63 441,- Kč, v rámci 
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, 
příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 180 300,- Kč na sociální službu 
pečovatelská služba (ID 3369883) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8647982), v rámci 
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb WHITE LIGHT I, z.ú. o převodu části poskytnuté 
dotace ve výši 150 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7975725) ze sociální 
služby kontaktní centra (ID 6427324), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů,

i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě o 
převodu části poskytnuté dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 
1988848) ze sociální služby azylové domy (ID 1760842), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

j) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p.o. o převodu části poskytnuté 
dotace ve výši 181 500,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ze 
sociální služby terénní programy (ID 1928007), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Agentura Pondělí, z.s. o převodu části poskytnuté 
dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 3306857) ze sociální 
služby sociální rehabilitace (ID 5598414), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

l) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Armáda spásy v České republice, z.s. o převodu 
části poskytnuté dotace ve výši 185 000,- Kč na sociální službu azylové domy (ID 6778323) ze sociální 
služby azylové domy (ID 6883390) ve výši 130 000,- Kč a ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež (ID 2374792) ve výši 55 000,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

m) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Agentura KROK, o.p.s. o převodu části poskytnuté 
dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu osobní asistence (ID 3593109) ze sociální služby sociální 
rehabilitace (ID 9702329), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů,



C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Domov pro seniory Dobětice, 
příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 1 560 000,- Kč na sociální službu 
domovy pro seniory (ID 6890540) ze sociální služby domovy se zvláštním režimem (ID 5238851),

D) schvaluje

aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle příloh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26 a 28 předloženého materiálu, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů,

E) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, vykonat potřebné úkony k uzavření dodatků ke 
smlouvám dle příloh č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 a 29 předloženého materiálu, v termínu 
do 20. 12. 2019.



Důvodová zpráva:
Poskytovatel Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen „Poskytovatel“) splnil 
povinnost vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
vztahující se k dotačnímu programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 a ohlásil, že sociální 
služba odborné sociální poradenství (ID 2597207) je od 1. 10. 2019 financována z Evropského sociálního 
fondu (ESF), v rámci individuálního projektu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

Sociální služba odborné sociální poradenství (ID 2597207) byla v rámci dotačního programu Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 podpořena na období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019, tedy na 9 
měsíců roku 2019, dotací ve výši 539 300 Kč. Vzhledem k tomu, že sociální služba bude opět financována z 
projektu OPZ od 1. 10. 2019, měla by být poskytovateli sociální služby dle pravidel vyměřena vratka ve výši 
třech devítin přidělené dotace, tedy 179 767 Kč.

Ústecký kraj od poskytovatele sociální služby obdržel dne 25. 10. 2019 pod JID 175474/2019/KUUK žádost o 
převod finančních prostředků ve výši vyčíslené vratky mezi sociálními službami. Konkrétně jde o převod 
přidělených finančních prostředků z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 ve 
výši 179 767,- Kč ze sociální služby odborné sociální poradenství (ID 2597207) na sociální službu 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) ve výši 119 767,- Kč a na sociální službu terénní 
programy (ID 8897392) ve výši 60 000,- Kč. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení 
optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor 
sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit 
formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Oblastní charita Ústí nad Labem podal žádost o převod části poskytnuté 
dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu domovy pro seniory (ID 7141935) ze sociální služby sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3255982) ve výši 200 000,- Kč a ze sociální služby terénní programy 
(ID 9832613) ve výši 100 000,- Kč z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu 
finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat 
nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod 
těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Arkadie, o.p.s. podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 70 000,- 
Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7942332) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 
1294772) a o převodu části poskytnuté dotace ve výši 70 000,- Kč na sociální službu podpora samostatného 
bydlení (ID 6522122) ze sociální služby sociální rehabilitace (ID 4415138) z důvodu nedostatečné finanční 
podpory služby. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše 
dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět 
této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy 
č. 7 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Oblastní charita Most podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 
200 000,- Kč na sociální službu noclehárny (ID 1826142) ze sociální služby azylové domy (ID 5690901), o 
převod části poskytnuté dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 
8583484) ze sociální služby azylové domy (ID 6239239), o převod části poskytnuté dotace ve výši 200 000,- 
Kč na sociální službu terénní programy (ID 7544686) a ve výši 100 000,- Kč na sociální službu pečovatelská 
služba (ID 5798742) ze sociální služby azylové domy (ID 5476963) a o převod části poskytnuté dotace ve 
výši 60 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5361940) ze sociální služby terénní 
programy (ID 9253322) ve výši 40 000,- Kč a ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(ID 2450357) ve výši 20 000,- Kč z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu 
finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat 
nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod 
těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb OPORA podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 150 000,- Kč 
na sociální službu pečovatelská služba (ID 4302274) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8743040) z 
důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení 
optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor 
sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit 
formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 11 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Oblastní charita Rumburk podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve 



výši 145 526,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 4291907) ze sociální služby sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6349343) ve výši 82 085,- Kč a ze sociální služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež (ID 7222807) ve výši 63 441,- Kč z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. 
V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by 
mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a 
doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 
podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 180 300,- Kč na sociální službu pečovatelská služba 
(ID 3369883) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8647982) z důvodu nedostatečné finanční podpory 
služby. V případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, 
která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této 
žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 
15 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb WHITE LIGHT I, z.ú. podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 
150 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7975725) ze sociální služby kontaktní 
centra (ID 6427324) z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu finančních 
prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat 
nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod 
těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 17 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě podal žádost o převod 
části poskytnuté dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 1988848) ze 
sociální služby azylové domy (ID 1760842) z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě 
přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla 
představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a 
doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p.o. podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve 
výši 181 500,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ze sociální služby 
terénní programy (ID 1928007) z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu 
finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat 
nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod 
těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 21 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Agentura Pondělí, z.s. podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 
300 000,- Kč na sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 3306857) ze sociální služby sociální 
rehabilitace (ID 5598414) z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu finančních 
prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat 
nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod 
těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 23 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Armáda spásy v České republice, z.s. podal žádost o převod části poskytnuté 
dotace ve výši 185 000,- Kč na sociální službu azylové domy (ID 6778323) ze sociální služby azylové domy 
(ID 6883390) ve výši 130 000,- Kč a ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 2374792) 
ve výši 55 000,- Kč z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu finančních prostředků 
nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou 
podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků 
legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 25 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Agentura KROK, o.p.s. podal žádost o převod části poskytnuté dotace ve výši 
200 000,- Kč na sociální službu osobní asistence (ID 3593109) ze sociální služby sociální rehabilitace (ID 
9702329) z důvodu nedostatečné finanční podpory služby. V případě přesunu finančních prostředků nedojde 
k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. 
Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně 
upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 27 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace podal žádost o převod 



části poskytnuté dotace ve výši 1 560 000,- Kč na sociální službu domovy pro seniory (ID 6890540) ze 
sociální služby domovy se zvláštním režimem (ID 5238851) z důvodu chybně podané žádosti o dofinancování 
z rozpočtu Ústeckého kraje. Dle poskytovatele došlo v žádosti o dofinancování z rozpočtu kraje k záměně 
identifikátorů. V rámci dofinancování z rozpočtu kraje byla poskytovateli sociálních služeb usnesením ZÚK č. 
071/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 přidělena dotace v celkové výši 2 000 000 Kč, z toho na služby domovy se 
zvláštním režimem (ID 5238851) 1 780 000 Kč a na službu domovy pro seniory (ID 6890540) 220 000 Kč. V 
případě přesunu finančních prostředků nedojde k překročení optimální (maximální) výše dotace, která by 
mohla představovat nezákonnou veřejnou podporu. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět této žádosti a 
doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 29 
předloženého materiálu.

Odbor sociálních věcí navrhuje schválit aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle 
příloh č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 a 28 předloženého materiálu.

Tento materiál byl projednán ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality dne 5. 12. 
2019 a v Radě Ústeckého kraje dne 20. 11. 2019.
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