
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: 20.1

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
1) Revize metodiky projektu POSOSUK 2.
2) Přepočet vyrovnávací platby pro rok 2020 v rámci projektu POSOSUK 2.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet dofinancování přepočtu vyrovnávací platby pro rok 2020 v rámci projektu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703, je 13 383 900 Kč, 
spolufinancování ÚK 5 % (669 195 Kč), státní rozpočet 10 % (1 338 390 Kč), dotace EU 85 % (11 376 315 
Kč). Tyto finanční prostředky jsou již alokovány v rámci rozpočtu projektu ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Rozpočet celého projektu byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 031/4Z/2017 ze dne 
24. 4. 2017.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 5. 3. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.1-1 Název: bod 20.1 priloha 1.pdf Revize metodiky POSOSUK 2 U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2.pdf
Přehled subjektů včetně návrhu 
dotace pro rok 2020 a částky k 
doplacení první splátky

U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3.pdf Dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace - VZOR U

20.1-4 Název: bod 20.1 priloha 4.pdf Dodatek k Pověření Ústeckého kraje - 
VZOR U



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 - 4 tohoto usnesení,

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, o 
poskytnutí dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, 
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 subjektům poskytujícím sociální služby ve stanovené 
výši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 2 
tohoto usnesení,

C) schvaluje

1) revizi Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v 
rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,
2) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení a vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

D) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k uzavření 
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření 
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými poskytovateli sociálních služeb dle bodu B) tohoto 
usnesení.
Termín: 31. 3. 2020



Důvodová zpráva:
V listopadu 2016 podali pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje žádost o dotaci v 
rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ (dále 
jen „POSOSUK 2“). Dne 14. 12. 2016 rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 25/3R/2016 o akceptaci 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt POSOSUK 2 č. OPZ005-871-15/2016.

1) Revize metodiky

V rámci realizace projektu jsou podpořeny sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
terénní programy pro uživatele návykových látek a intervenční centra. Podpora vybraných sociálních služeb 
je realizována prostřednictvím dotačního řízení a pravidla pro poskytnutí podpory jsou dána Metodikou 
Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci projektu 
POSOSUK 2 (dále jen „Metodika POSOSUK 2“). Vzhledem k tomu, že je snahou zachovat podmínky pro 
poskytování podpory v rámci POSOSUKu 2 stejné s pravidly dotačního programu Ústeckého kraje s názvem 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (dále „Velký dotační program“), byla metodika POSOSUKu 2 
revidována v souladu s Velkým dotačním programem (viz příloha č. 1 toho usnesení).

První revize metodiky byla provedena v roce 2018 a byla schválena v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
usnesením č. 019/11Z/2018, kdy došlo ke změně termínů pro předložení Roční zprávy o realizaci a 
Vyúčtování vyrovnávací platby a jakým způsobem mohou být tyto dokumenty předloženy. Dále byly upraveny 
povinnosti příjemce dotace a sankce v případě včasného nepředložení vyúčtování vyrovnávací platby. V 
příloze č. 4 Metodiky POSOSUK 2 došlo k úpravám v uznatelných a neuznatelných nákladech projektu.

Další revize metodiky byla provedena v roce 2019 a byla schválena v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
usnesením č. 028/19Z/2019. Provedené změny se týkaly především úprav v části VII. Metodiky POSOSUK 2, 
kdy došlo ke změně způsobu výpočtu Vyrovnávací platby a byla stanovena nová výše spoluúčasti z 
původních 8 % na nově 5 %. Část VII. Metodiky byla dále upravena tak, aby byla zároveň v souladu s 
Metodikou Velkého dotačního programu, ale zároveň odpovídala procesu přidělování dotací v rámci projektu. 
Dále byly doplněny upřesňující formulace v jednotlivých částech Metodiky, tak aby byla v souladu s 
Metodikou Velkého dotačního programu. V příloze č. 4 Metodiky POSOSUK 2 došlo k úpravám v uznatelných 
nákladech projektu. Dále byly z metodiky odstraněny dvě přílohy – Popis parametrů sociální služby k 
hodnocení koeficientů sociální služby a Hodnocení koeficientů sociální služby, kterých již, vzhledem ke 
změně způsobu výpočtu vyrovnávací platby, není zapotřebí.

Vzhledem k tomu, že byla MPSV odsouhlasena podstatná změna projektu, která byla schválena v ZÚK 
usnesením č. 028/19Z/2019, týkající se prodloužení projektu z původního termínu ukončení projektu 30. 6. 
2020 (podpora služeb do 31. 3. 2020) na nový termín 30. 4. 2021 (podpora služeb do 31. 12. 2020), musí být 
upraveny termíny předkládání Zpráv o realizaci poskytovateli, termíny vyplácení záloh poskytovatelům a 
termín realizace projektu, a to jak v metodice, tak ve Smlouvě. Dále musí být vystaven dodatek k Pověření s 
termínem prodloužení podpory v rámci projektu do 31. 12. 2020. S výše uvedeným souvisí též zůstatek 
finančních prostředků na podporu služeb zapojených pro Projektu POSOSUK 2, který již nepokryje 
požadavky poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2020. Proto bylo přistoupeno k použití redukčních 
koeficientů a byly v Části III. a IV. Metodiky doplněny odstavce týkající se redukčních koeficientů.

Vzhledem ke snaze zachovat podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu POSOSUK 2 stejné s 
pravidly Velkého dotačního programu, byla ve Smlouvě v Části III. upravena část týkající se procentuální výše 
přesunů finančních prostředků v rámci položek nákladového rozpočtu. Tato změna byla v rámci Velkého 
dotačního programu schválena v ZÚK usnesením č. 007/21Z/2019.

Na základě dosavadních zkušeností s prodlevami a množstvím oprav zaslaných vyúčtování poskytnuté 
dotace a s ohledem na blížící se konec projektu, bylo doplněno v Části X. Metodiky porušení rozpočtové 
kázně v případě včasného a bezchybného nedoložení vyúčtování poskytnuté dotace.

2) Přepočet vyrovnávací platby pro rok 2020

Finanční prostředky projektu POSOSUK 2 jsou určené na celou dobu realizace projektu, tzn. na období od 1. 
1. 2017 do 30. 4. 2021 a zahrnují nejen náklady na finanční podporu sociálních služeb od 1. 4. 2017 do 31. 
12. 2020, ale také náklady na evaluaci projektu, personální zajištění týmu a další položky.

Finanční podpora pro poskytovatele sociálních služeb byla stanovena v souladu s Metodikou Ústeckého kraje 
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 2 (dále jen 



„Metodika POSOSUK 2“). Vzhledem k tomu, že finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb byla 
stanovena na základě zaslaných žádostí na celé původní období realizace projektu, tj. na období od 1. 4. 
2017 do 31. 3. 2020, kdy poskytovatelé sociálních služeb mohli v souladu s Metodikou POSOSUK 2 obdržet 
maximálně 92 % celkových uznatelných nákladů sociální služby nebo 92 % vyrovnávací platby, a vzhledem k 
tomu, že došlo ke změně procentuální výše podpory, a to na 95 % celkových uznatelných nákladů sociální 
služby nebo 95 % vyrovnávací platby, byl pozměněn způsob výpočtu Vyrovnávací platby (schváleno ZÚK 
usnesením č. 028/19Z/2019) a navíc došlo k prodloužení podpory služeb do 31. 12. 2020, bylo nutné 
přepočítat návrh finanční podpory na rok 2020. Původní návrh dotace pro rok 2020 pro poskytovatele 
sociálních služeb zapojených do projektu POSOSUK 2 byl v celkové výši 14 574 100,- Kč.

Poskytovatelé sociálních služeb zaslali do 17. 1. 2020 na odbor sociálních věcí podklady potřebné pro 
přepočet výše vyrovnávací platby a dotace pro rok 2020. Veškeré podklady byly pracovníky odboru sociálních 
věcí odborně posouzeny a byl zpracován návrh dotace pro rok 2020 pro jednotlivé poskytovatele v celkové 
výši 69 895 000 Kč. Vzhledem k procesní náročnosti předcházející zpracování podkladů k přepočtu návrhu 
finanční podpory pro rok 2020 byla poskytovatelům sociálních služeb vyplacena první splátka dotace dle 
posledních uzavřených dodatků ke Smlouvě v termínu stanoveném ve Smlouvě, jejíž vzor byl součástí 
vyhlášení.

Na základě výše uvedeného bude poskytovatelům doplacen pouze rozdíl mezi přepočítanou 1. splátkou 
dotace a 1. splátkou dotace dle Smlouvy a to v celkové výši 13 383 900 Kč. Zbývající dvě splátky budou 
vyplaceny již v souladu s přepočítaným návrhem dotace pro rok 2020. Přehled subjektů včetně návrhu dotace 
na rok 2020 a vyčíslených doplatků 1. splátky je přílohou č. 2 tohoto usnesení. S uvedenými poskytovateli 
budou uzavřeny dodatky ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb (viz 
příloha č. 3 tohoto usnesení) a dodatek k Pověření Ústeckého kraje (viz příloha č. 4 tohoto usnesení).

Určený finanční objem na podporu sociálních služeb

Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0005703, financovaného na základě Rozhodnutí č. OPZ005-871-15/2016 o 
poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze 
spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního programu 
Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 230 316 913,10 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 27 096 107,42 Kč, Ústecký kraj 5 
%, tj. 13 548 053,72 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou určené na celou dobu podpory realizovaného 
projektu.

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 23. 2. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
25.2.2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 21. 2. 2020


