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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.8

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Individuální dofinancování sociálních služeb 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na dofinancování sociálních služeb

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 4 263 313,- Kč z položky Odbor SV - rezerva

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 18. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.8-1 Název: Bod 20.8 priloha 1.pdf Přehled subjektů navržených k 
podpoře včetně výše dotace U

20.8-2 Název: Bod 20.8 priloha 2.pdf
Vzor dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb

U

20.8-3 Název: Bod 20.8 priloha 3.pdf Žádost poskytovatele Oblastní 
charita Ústí nad Labem U

20.8-4 Název: Bod 20.8 priloha 4.pdf Žádost poskytovatele 
Valerie-Homecare, s.r.o. U

20.8-5 Název: Bod 20.8 priloha 5.pdf Žádost poskytovatele DRUG-OUT 
Klub, z. s. U

20.8-6 Název: Bod 20.8 priloha 6.pdf
Žádost poskytovatele Diakonie ČCE - 
Středisko křesťanské pomoci v 
Litoměřicích

U



20.8-7 Název: Bod 20.8 priloha 7.pdf Žádost poskytovatele DŮM ROMSKÉ 
KULTURY, o.p.s. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 2 - 7 předloženého materiálu, zejména Přehled subjektů navržených k 
podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) schvaluje

vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu,

C) rozhoduje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb ve výši uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2, předloženého materiálu,

D) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k uzavření 
dodatků ke smlouvám.
Termín: 31. 7. 2020



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 087/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 byl vyhlášen dotační program 
na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020.

Ústeckému kraji byla pro rok 2020 na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2020 poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací 
stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 708 708 677 Kč.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 055/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 byl schválen návrh 
rozdělení finančních prostředků z dotace mezi poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatelům sociálních 
služeb byla rozdělena částka ve výši 1 708 708 600 Kč, v rozpočtu kraje zůstala nerozdělena částka ve výši 
77 Kč, která byla ponechána k dalšímu financování sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že přidělená alokace Ústeckému kraji ze strany MPSV pro rok 2020 není dostačující pro 
uspokojivé financování některých sociálních služeb, přistoupil Ústecký kraj k řešení této nepříznivé situace v 
tom smyslu, že uvolnil z rozpočtu finanční prostředky ve výši 6 250 218 Kč na jejich dofinancování.

Tyto finanční prostředky byly vráceny v roce 2020 poskytovateli sociálních služeb na účet Ústeckého kraje v 
rámci závěrečného vyúčtování dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ z 
důvodu nevyčerpání finančních prostředků na účel sjednaný ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb.
Na dofinancování sociálních služeb je tedy aktuálně k dispozici částka v celkové výši 6 250 218 Kč.

Ústecký kraj kontaktovalo 5 poskytovatelů sociálních služeb se žádostmi o dofinancování poskytovaných 
sociálních služeb, a to:

Valerie-Homecare, s. r. o. na sociální službu domovy pro seniory (ID 9489149) ve výši 2 150 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že požadavek poskytovatele sociálních služeb převyšuje možné dofinancování 
poskytovatele v souladu s Metodikou tak, aby nedošlo k nadměrnému vyrovnání, navrhuje odbor sociálních 
věcí vyhovět žádosti pouze částečně a to dofinancováním výše uvedené sociální služby ve výši 1 775 715 Kč. 
Odbor sociálních věcí navrhuje schválit navrhované dofinancování také z důvodu propadu financování 
sociální služby oproti roku 2019, které bylo způsobeno tím, že v letošním roce nebyl použit při rozdělování 
finančních prostředků přechodový mechanismus tak, jak tomu bylo v roce 2019 a také tím, že se jedná o 
sociální službu s nízkým počtem lůžek, na které je finanční podpora vypočítávaná.
Vzhledem k tomu, že sociální služba má dle Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019-2021 nadstandardní personální obsazení, byl poskytovatel sociálních služeb upozorněn na fakt, že v 
dalších letech bude potřeba zajistit vyšší financování sociální služby z jiných zdrojů.

Oblastní charita Ústí nad Labem na sociální službu domovy pro seniory (ID 7141935) ve výši
2 018 877 Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti v plném rozsahu. Odbor sociálních věcí 
navrhuje schválit navrhované dofinancování také z důvodu propadu financování sociální služby oproti roku 
2019, které bylo způsobeno tím, že v letošním roce nebyl použit při rozdělování finančních prostředků 
přechodový mechanismus tak, jak tomu bylo v roce 2019 a také tím, že se jedná o sociální službu s nízkým 
počtem lůžek, na které je finanční podpora vypočítávaná.
Vzhledem k tomu, že sociální služba má dle Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019-2021 nadstandardní personální obsazení, byl poskytovatel sociálních služeb upozorněn na fakt, že v 
dalších letech bude potřeba zajistit vyšší financování sociální služby z jiných zdrojů.

DRUG-OUT Klub, z. s. na sociální službu kontaktní centra (ID 4677905) ve výši 1 104 000 Kč. Vzhledem k 
tomu, že požadavek poskytovatele sociálních služeb převyšuje možné dofinancování poskytovatele v souladu 
s Metodikou tak, aby nedošlo k nadměrnému vyrovnání, navrhuje odbor sociálních věcí vyhovět žádosti 
pouze částečně a to dofinancováním výše uvedené sociální služby ve výši 468 721 Kč. Odbor sociálních věcí 
navrhuje schválit navrhované dofinancování také z důvodu propadu financování sociální služby oproti roku 
2019, které bylo způsobeno zapojením sociální služby do Operačního programu Zaměstnanost a to do výzvy 
č. 48 Integrované územní investice (ITI), kdy úvazky pracovníků přímé péče zapojené do ITI nebyli zahrnuti 
do výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše dotace pro rok 2020. Poskytovateli sociálních služeb byla z 
tohoto důvodu přiznána výrazně nižší dotace oproti roku 2019.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích na sociální službu sociálně terapeutické dílny (ID 
9407680) ve výši 600 000 Kč a na sociální službu sociální rehabilitace (ID 4894760) ve výši 400 000 Kč. V 
případě sociálních služeb sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace se jedná o sociální služby, u 



kterých byla z důvodu epidemie COVID-19 na základě usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020, pozastavena 
činnost sociální služby. Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí navrhuje žádosti nevyhovět. S poskytovatelem 
sociálních služeb bude v průběhu roku dále jednáno, bude prověřen stav financování sociálních služeb, na 
které požaduje dofinancování, a v případě potřeby mu bude poskytnuto dofinancování z nerozdělených 
finančních prostředků. V rámci výše uvedených služeb lze k řešení tíživé finanční situace využít také úpravu 
rozsahu služby dle bodu 5.6 Pověření. Odbor sociálních věcí navrhuje žádosti nevyhovět také z důvodu, že 
se nejedná o mimořádnou situaci, ale poskytovatel sociálních služeb žádá o dofinancování každoročně a 
propad ve financování sociálních služeb oproti roku 2019 není tak markantní, jako u výše uvedených 
poskytovatelů sociálních služeb.

DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s. na sociální službu terénní programy (ID 3960446) ve výši 481 970 Kč a na 
sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 5153749) ve výši 622 570 Kč. V případě 
sociálních služeb terénní programy a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se jedná o sociální služby, u 
kterých byla z důvodu epidemie COVID-19 na základě usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020, pozastavena 
činnost sociální služby. Z tohoto důvodu odbor sociálních věcí navrhuje žádosti nevyhovět. S poskytovatelem 
sociálních služeb bude v průběhu roku dále jednáno, bude prověřen stav financování sociálních služeb, na 
které požaduje dofinancování, a v případě potřeby mu bude poskytnuto dofinancování z nerozdělených 
finančních prostředků. V rámci výše uvedených služeb lze k řešení tíživé finanční situace využít také úpravu 
rozsahu služby dle bodu 5.6 Pověření. Odbor sociálních věcí navrhuje žádosti nevyhovět také z důvodu, že 
se nejedná o mimořádnou situaci, ale poskytovatel sociálních služeb žádá o dofinancování každoročně a 
propad ve financování sociálních služeb oproti roku 2019 není tak markantní, jako u výše uvedených 
poskytovatelů sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí přijaté žádosti prověřil a odborně posoudil, a vzhledem k tomu, že se jedná
o sociální služby, které jsou bez další finanční podpory ohroženy zánikem, navrhuje odbor sociálních věcí 
částečně vyhovět zaslaným žádostem a rozdělit vrácené finanční prostředky daným poskytovatelům ve výši 
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Žádosti, které podali poskytovatelé pobytových sociálních služeb, byly doporučeny k podpoře, jelikož 
poskytovatelé nejsou schopni bez dostatečného financování schopni zajistit poskytování služeb v 
požadované kvalitě a rozsahu. Bez dostatečného finančního zabezpečení nejsou poskytovatelé pobytových 
služeb schopni zajistit ani dostatek personálu, ať už se jedná o personál pečující či jiný. Bez dostatečného 
personálního zajištění služby, tedy nemohou klientům zajistit řádnou a kvalitní péči. U pobytových služeb s 
nepřetržitým provozem jednoznačně nejde k řešení tíživé finanční situace využít možnosti snížení rozsahu 
služby dle bodu 5.6 Pověření.

Rozdělení finančních prostředků proběhlo v souladu s Metodikou. Po dofinancování nedojde
u žádného z podpořených poskytovatelů sociálních služeb k překročení optimální, resp. maximální výše 
dotace stanovené pro rok 2020.

Na základě zaslaných žádostí byla rozdělena částka ve výši 4 263 313,- Kč.

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 5. 6. 2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
5.6.2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 5. 6. 2020


