
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.5

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ - snížení povinného 
podílu spolufinancování

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování v rámci dotačního programu „Podpora 
sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 3. 9. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.5-1 Název: bod 20.5 priloha 1.pdf

Aktualizovaná Metodika Ústeckého 
kraje pro poskytování finanční 
podpory poskytovatelům sociálních 
služeb v rámci programu POSOSUK 2

U

20.5-2 Název: bod 20.5 priloha 2.pdf Odpověď MPSV – odsouhlasení 
plánované změny U

20.5-3 Název: bod 20.5 priloha 3.pdf

Vzor dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb v rámci 
programu POSOSUK 2

U

20.5-4 Název: bod 20.5 priloha 4.pdf Přehled žádostí o snížení povinného 
podílu spolufinancování U



20.5-5 Název: bod 20.5 priloha 5.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Člověk v tísni, o.p.s. U

20.5-6 Název: bod 20.5 priloha 6.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Květina, z. s. U

20.5-7 Název: bod 20.5 priloha 7.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb SPZ Teplice, z. s. U

20.5-8 Název: bod 20.5 priloha 8.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb NADĚJE U

20.5-9 Název: bod 20.5 priloha 9.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Farní charita Lovosice U

20.5-10 Název: bod 20.5 priloha 10.pdf Žádost poskytovatele sociálních 
služeb Romano Jasnica U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 a 5 až 10 předloženého materiálu a Přehledu žádostí o snížení 
povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

B) schvaluje

aktualizovanou Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních 
služeb v rámci programu POSOSUK 2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

C) schvaluje

vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci programu 
POSOSUK 2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

D) 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 snížení povinného podílu spolufinancování poskytovatelům sociálních služeb 
uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení,

E) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k uzavření 
dodatků ke smlouvám s poskytovateli uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení, dle přílohy 3 
předloženého materiálu.
Termín: do 31. 10. 2020



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ (dále jen „dotační program POSOSUK 2“). Tímto 
usnesením byla zároveň schválena Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory 
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 2 (dále jen „Metodika POSOSUK 2“). 
Metodika POSOSUK 2 byla naposledy aktualizována usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
055/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020. Metodika POSOSUK 2 mimo jiné upravuje v části VII. - Postup při stanovení 
vyrovnávací platby a optimální výše dotace poskytovatelům sociálních služeb a podmínku spolufinancování 
poskytovaných sociálních služeb.

Dle Metodiky POSOSUK 2 je financování sociálních služeb vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování 
služby z jiných zdrojů je pro poskytovatele sociálních služeb zapojených v dotačním programu POSOSUK 2, 
s ohledem na možnosti financování jednotlivých druhů služeb z jiných zdrojů, stanoven pro rok 2020 ve výši 5 
%, tzn., dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 2 tvoří maximálně 95 % z celkových 
nákladů sociálních služeb zahrnutých v Žádosti nebo z modelově vypočtené výše vyrovnávací platby. Do 
jiných zdrojů financování se započítávají veškeré ostatní zdroje financování služby, zejména se jedná o 
prostředky z veřejných rozpočtů (např. dotace měst a obcí, příspěvek zřizovatele), dále také např. granty, 
vlastní zdroje, prostředky fondů u příspěvkových organizací, úhrady uživatelů služby a úhrady zdravotních 
pojišťoven, příspěvky od Úřadu práce ČR, finanční prostředky z resortů státní správy, strukturálních fondů 
atd.

Vzhledem k situaci, která v roce 2020 nastala v souvislosti se šířením nového typu koronaviru označovaného 
jako SARS CoV-2 navrhl odbor sociálních věcí umožnit snížení povinného podílu spolufinancování sociálních 
služeb z jiných zdrojů u služeb zapojených v dotačním programu PSOSOUK 2. Tato možnost byla 
zapracována zejména z důvodu rušení a omezování dotačních programů na podporu sociálních služeb 
vyhlašovaných městy a obcemi. Jelikož dotační program POSOSUK 2 je vyhlašován za obdobných podmínek 
jako dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, do kterého byla možnost snížení 
povinného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů zapracována, je tato možnost zapracována i do 
dotačního programu POSOSUK 2.

V souvislosti s tím byla dne 28. 7. 2020 zaslána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR žádost
o odsouhlasení změny v Metodice POSOSUK 2, která byla téhož dne odsouhlasena, viz příloha č. 2 
předloženého materiálu.
Povinný podíl spolufinancování sociální služby z jiných zdrojů je nyní nově možno stanovit až do výše 1 % a 
to pouze u sociálních služeb poskytovaných bez úhrady. V případě dotačního programu POSOSU 2 jde o tyto 
druhy sociálních služeb:
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- terénní programy.

Snížení povinného podílu spolufinancování služeb z jiných zdrojů bylo umožněno na základě podané žádosti, 
která obsahovala řádné zdůvodnění včetně informací o finančních prostředcích, které příjemce dotace 
obdržel na financování konkrétní služby, u které žádá o snížení povinného podílu spolufinancování.

Termín ukončení příjmu žádostí byl pro poskytovatele sociálních služeb (příjemce dotace) stanoven na 5. 8. 
2020. Všechny přijaté žádosti byly odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje odborně 
prověřeny a posouzeny.

Ústecký kraj kontaktovalo 6 poskytovatelů sociálních služeb se žádostí o snížení spolufinancování sociální 
služby, a to:

Poskytovatel sociálních služeb Člověk v tísni, o.p.s. IČO 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 
Praha 2 - Vinohrady se žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování sociální služby sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2793191) na 2 %. Poskytovatel sociálních služeb požádal o snížení 
povinného podílu spolufinancování z důvodu nedostatečného spolufinancování sociální služby z prostředků 
poskytnutých Úřadem práce na pracovníky zajišťující činnost služby
a zároveň zamítnutí žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Města Bíliny.
Na základě výše uvedeného odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti poskytovatele sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb Květina, z. s., IČO 27038645, se sídlem Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť se 
žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi (ID 6251794) na 3 %. Poskytovatel sociálních služeb požádal o snížení povinného podílu 



spolufinancování z důvodu nedostatečného spolufinancování sociální služby z prostředků získaných z 
komerčních zdrojů. Na základě výše uvedeného odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti 
poskytovatele sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb SPZ Teplice z. s., IČO 27038645, se sídlem Jankovcova 1229/46,
415 01 Teplice se žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování sociálních služeb sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (ID 3687948) na 2 %. Poskytovatel sociálních služeb požádal
o snížení povinného podílu spolufinancování z důvodu nedostatečného spolufinancování sociální služby z 
prostředků získaných z komerčních zdrojů. Na základě výše uvedeného odbor sociálních věcí navrhuje 
vyhovět žádosti poskytovatele sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19E, 155 00 Praha – 
Stodůlky, se žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování sociálních služeb sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (ID 9593299) na 4,18 %. Poskytovatel sociálních služeb požádal o snížení 
povinného podílu spolufinancování z důvodu nedostatečného spolufinancování sociální služby z prostředků 
získaných od města Litoměřice a vlastní zdroje je nucen využít na nákup prostředků pro boj s 2. vlnou 
epidemie koronaviru. Vzhledem k zrušení plánovaných benefičních akcí není schopen tyto zdroje navýšit. Na 
základě výše uvedeného odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti poskytovatele sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb Farní charita Lovosice, IČO 46770321, se sídlem Školní 476/3,
410 02 Lovosice se žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování sociální služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (ID 3209417) na 1 %. Poskytovatel sociálních služeb požádal
o snížení povinného podílu spolufinancování z důvodu pozastavení dotačního titulu Města Lovosice pro 
sociální služby zapojené do komunitního plánu města. Ze strany Města Lovosice bylo poskytovateli sděleno, 
že rozdělení dotací na sociální služby je plánováno pravděpodobně v září či říjnu roku 2020, nicméně 
požadavek poskytovatele sociálních služeb je ze strany Města Lovosice výrazně krácen a v případě, že 
nějaké finanční prostředky poskytovatel sociálních služeb obdrží, nebude dostatečně zajištěno 
spolufinancování sociální služby. Zároveň poskytovatel sociálních služeb obdržel výrazně nižší finanční 
prostředky z obcí s rozšířenou působností, které ve snaze získat prostředky na spolufinancování sociální 
služeb oslovil. Na základě výše uvedeného odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti poskytovatele 
sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb Romano Jasnica, spolek IČO 68974922, se sídlem Fügnerova 282/11, 400 04 
Trmice se žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování sociálních služeb sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (ID 2714387) na 3 % a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 9817183). 
Poskytovatel sociálních služeb požádal o snížení povinného podílu spolufinancování z důvodu 
nedostatečného spolufinancování sociální služby z prostředků získaných z komerčních zdrojů především z 
nadací v České republice i v zahraniční. Většina finančních prostředků, které poskytovatel získal, navíc byla 
určena na zajištění fakultativních činností sociálních služeb a nemohou být tedy zahrnuty do spolufinancování 
základních činností sociálních služeb. I přes to organizace plánuje i v druhé polovině roku 2020 oslovit 
potencionální donátory, díky kterým by spolufinancování sociálních služeb bylo zajištěno. Na základě výše 
uvedeného odbor sociálních věcí navrhuje vyhovět žádosti poskytovatele sociálních služeb.

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. 8. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
24.8.2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 21. 8. 2020


