
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: 20.4

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o převod finančních prostředků z důvodu ukončení poskytování sociální služby a vzniku nové sociální 
služby

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

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: 

20.4-1 Název: Bod 20.4 priloha 1.pdf Žádost o převod finančních 
prostředků–Farní charita Litoměřice U

20.4-2 Název: Bod 20.4 priloha 2.pdf Vzor Dodatku č. 1 ke smlouvě U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 – 2 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 Farní charita Litoměřice o převodu poskytnuté dotace ve 
výši 4 330,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 2417772) ze sociální služby týdenní stacionáře 
(ID 5488355)



C) 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. 2 předloženého materiálu,
Termín: 31. 3. 2020

Důvodová zpráva:
Poskytovatel sociálních služeb Farní charita Litoměřice (dále jen Poskytovatel) v rámci dotačního programu s 
názvem „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ obdržel dotaci v celkové 
výši 288 640,- Kč, pod číslem smlouvy 19/SML3270/SoPD/SV. Tento poskytovatel v roce 2019 poskytoval 
celkem 10 druhů sociálních služeb. Pro sociální službu týdenní stacionáře (ID 5488355) byla dotace 
spočítána ve výši 4 330,- Kč. Poskytovatel podal žádost (doručena datová zpráva dne 31. 1. 2020, č. j. 
KUUK/022747/2020/SV) o převod poskytnuté dotace ve výši 4 330,- Kč na sociální službu odlehčovací služby 
(ID 2417772) ze sociální služby týdenní stacionáře (ID 5488355). Služba týdenní stacionáře byla poskytována 
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2019, kdy hlavním důvodem ukončení poskytování této sociální služby byla 
nevyhovující doba, pouze od pondělí do pátku (5 dní v týdnu). V průběhu poskytování služby bylo zjištěno, že 
je mnohem větší zájem ze strany veřejnosti o nepřetržitou službu (hospitalizace pečující osoby, dovolená 
apod.). Časovým omezením nemohl daný poskytovatel zajistit potřebnou péči seniorům ve věku od 65 let, s 
chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Z tohoto důvodu byla od 1. 1. 2020 služba týdenní 
stacionáře nahrazena novou sociální službou odlehčovací služba, která se poskytuje nepřetržitě na dobu až 3 
měsíců. Poskytovatel vyšel vstříc seniorům i rodinným příslušníkům v jejich tíživé situaci. V roce 2020 
poskytovatel stále poskytuje 10 druhů sociálních služeb.
V případě převodu finančních prostředků nedojde k překročení závazného ukazatele ve výši 30% z celkových 
nákladů na službu dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem.
OSV navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku 
ke smlouvě dle přílohy č. 2 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 20. 2. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
20.2.2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 20. 2. 2020


