
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: 11.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyrovnávací platba pro 
rok 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Výpočet vyrovnávací platby pro rok 2021 v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet financování vyrovnávací platby pro rok 2021 v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509, je 224 576 000 Kč, spolufinancování 
ÚK 5 % (11 228 800 Kč), státní rozpočet 10 % (22 457 600 Kč), dotace EU 85 % (190 889 600 Kč). Tyto 
prostředky jsou již alokovány v rámci rozpočtu projektu ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 006/23Z/2019 ze dne 23. 9. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 1. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 20. 1. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.1-1 Název: bod 11.1 priloha 1.pdf Přehled nové výše dotace pro rok 
2021 U

11.1-2 Název: bod 11.1 priloha 2.pdf Dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace – VZOR U

11.1-3 Název: bod 11.1 priloha 3.pdf Dodatek k Pověření Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Informace o výpočtu vyrovnávací platby pro rok 2021 programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 
kraji 3“ obsažené v příloze č. 1 – 3 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 3“, 
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509 subjektům poskytujícím sociální služby ve stanovené 
výši, dle přílohy č. 1 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. 1 
tohoto usnesení,

C) schvaluje

a) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení,
b) vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 
zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,

D) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit 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.
Termín: 28. 2. 2021



Důvodová zpráva:
V červnu 2019 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 3“ (dále 
jen „POSOSUK 3“). Dne 23. 9. 2019 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 006/23Z/2019 o 
akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt POSOSUK 3 č. OPZ005-871-31/2019.

Finanční prostředky jsou určené na celou dobu realizace projektu, tzn. na období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 
2022, a zahrnují nejen náklady na finanční podporu sociálních služeb od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, ale také 
náklady na evaluaci projektu, vzdělávání, 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 3 (dále jen 
„Metodika POSOSUK 3“), která byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 9. 2019. Vzhledem k 
tomu, že finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb byla dne 27. 1. 2020 Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje schválena pouze na rok 2020 usnesením č. 052/26Z/2020, a to na základě zaslaných žádostí na celé 
období realizace projektu, tj. na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, kdy poskytovatelé sociálních služeb 
mohli v souladu s Metodikou POSOSUK 3 obdržet maximálně 92 % z celkových uznatelných nákladů sociální 
služby nebo 92 % vyrovnávací platby, vyjma sociálních služeb ve skupině 1, u nichž dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 95% z celkových nákladů sociálních služeb 
nebo 95 % vyrovnávací platby, je nutné vypočítat finanční podporu na rok 2021.

Poskytovatelé sociálních služeb zaslali na odbor sociálních věcí podklady potřebné pro výpočet výše 
vyrovnávací platby a dotace pro rok 2021. Veškeré podklady byly pracovníky odboru sociálních věcí odborně 
posouzeny a byl zpracován návrh dotace pro rok 2021 pro jednotlivé poskytovatele v celkové výši 224 576 
000 Kč. Dotace bude poskytovatelům vyplacena v souladu se smlouvou do konce února 2021. S 
poskytovateli uvedenými v příloze č. 1 budou uzavřeny dodatky ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
na podporu sociálních služeb (viz příloha č. 2 tohoto usnesení) a dodatek k Pověření Ústeckého kraje (viz 
příloha č. 3 tohoto usnesení).

Ve výpočtu vyrovnávací platby a dotace pro rok 2021 jsou již zohledněny údaje z podaných žádostí do 
mimořádného termínu, který byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 134/31Z/2020 ze dne 
7. 9. 2020. Termín pro podání žádostí byl stanoven na 1. 12. 2020 – 10. 12. 2020. Bylo doručeno 6 žádostí s 
úpravou stávajících kapacit či úvazků ve službách Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., 
Diecézní charita Litoměřice, Helias, K srdci klíč, o.p.s., Kostka Krásná Lípa, p.o., Maltézská pomoc, o.p.s.. 
Podmínkou pro přijetí žádosti do projektu POSOSUK 3 a v ní uvedených změn bylo přijetí těchto změn i v 
Základní síti Ústeckého kraje, což bylo u všech žádostí splněnou, až na žádost poskytovatele Maltézská 
pomoc, o.p.s., proto byla tato žádost v rámci projektu POSOSUK 3 nehodnocena.

Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, registrační 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509, financovaného na základě Rozhodnutí č. OPZ005-871-31/2019 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. 424 180 998,48 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 49 903 646,88 Kč, Ústecký kraj 5 
%, tj. 24 951 823,44 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou určené na celou dobu podpory realizovaného 
projektu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 14. 1. 
2021

2 Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
14.1.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 14. 1. 2021




