
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: 11.2

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ – vyhodnocení 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 135/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje s využitím finančních prostředků poskytnutých „ROZHODNUTÍM č. 
1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021“

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 1. 2021 Pro: 11 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: 

11.2-1 Název: Bod 11.2 priloha 1.pdf
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z 
kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu na rok 2021 

U

11.2-2 Název: Bod 11.2 priloha 2.pdf

Přehled subjektů navržených k 
podpoře v 1. kole financování v 
programu Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 2021, včetně výše 
dotace 

U

11.2-3 Název: Bod 11.2 priloha 3.pdf Tabulka Redukčních koeficientů dle 
druhů služeb U

11.2-4 Název: Bod 11.2 priloha 4.pdf Vzor smlouvy U

11.2-5 Název: Bod 11.2 priloha 5.pdf Vzor Nákladového rozpočtu sociální 
služby U



11.2-6 Název: Bod 11.2 priloha 6.pdf Vzor tiskopisu závěrečného 
vyúčtování dotace U

11.2-7 Název: Bod 11.2 priloha 7.pdf
Vyjádření MPSV ke způsobu rozdělení 
alokace na reformu psychiatrické 
péče

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 tohoto usnesení a v přílohách č. 4 až 7 předloženého materiálu, 
a to zejména Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu na rok 2021 a Přehled subjektů navržených k podpoře v 1. kole financování v 
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 včetně výše dotace .

B) rozhoduje

dle § 37 zákona 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 
poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb,

C) schvaluje

vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu a vzor Nákladového rozpočtu sociální služby dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a vzor 
tiskopisu závěrečného vyúčtování dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

D) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření 
smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení první splátky dotace.
Termín: do 31. 3. 2021



Důvodová zpráva:
S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), ke změně poskytování dotací ze státního 
rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností. O poskytování dotací na financování běžných 
výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném 
základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhodují dle § 101a zákona o sociálních službách 
kraje.

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících z § 101a zákona o sociálních službách, byla usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 135/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 schválena Metodika Ústeckého kraje pro 
poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji pro rok 2021 (dále jen „Metodika“), která respektuje pravidla obsažená v Metodice 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu 
Praze v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2021 (dále jen „Metodika MPSV“). Metodika 
také reflektuje na změny evropského práva v oblasti veřejné podpory, které se zásadním způsobem dotýkají 
systému financování sociálních služeb.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 135/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení 
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ (dále jen „Program“), jehož součástí 
byl vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb (dále jen „Smlouva“) včetně 
přílohy.
Program na podporu sociálních služeb byl vyhlášen dne 17. 9. 2020.

Ústecký kraj obdržel finanční prostředky ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce 
a sociálních věcí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 (dále jen 
„Rozhodnutí“) jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně 
o sociálních službách. Tyto finanční prostředky byly zahrnuty do rozpočtu kraje a byly přerozděleny mezi 
konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory 
(dotace) z rozpočtu kraje a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 
2021 (dále jen „Základní síť kraje“).

Všichni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdrželi od 
Ústeckého kraje Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených 
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 (dále jen „Pověření), jehož vzor 
byl uveden v příloze č. 1 vyhlášeného Programu.

Součástí Pověření je kalkulace vyrovnávací platby. Ta představuje celkovou výši finančních prostředků z 
veřejných rozpočtů (včetně prostředků z ESF), kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti 
poskytované sociální služby (k dokrytí svých provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel vymezený v zákoně o sociálních 
službách, na který výše uvedený § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje.
Ústecký kraj podal dne 28. 7. 2020 na MPSV prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém - 
poskytovatel žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 2 398 313 908 Kč,- Kč.

Dne 8. 1. 2021 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu na rok 2021 (dále jen „Rozhodnutí“), kterým byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v souladu s 
podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 956 702 077,- 
Kč, z této částky je minimálně 156 622 300 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení (včetně zákonných 
odvodů) pro všechny druhy sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb kraje a dále je 64 326 940 
Kč určeno na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče.

Hodnota optimální výše dotace byla pro účely Programu stanovena v souladu s Metodikou. Po obdržení 
alokace pro Ústecký kraj Rozhodnutím byla stanovena výše redukčních koeficientů, které jsou uvedeny v 
příloze č. 3 předloženého materiálu. Po aplikaci redukčních koeficientů došlo k zaokrouhlení reálné výše 
dotace na celé stovky směrem dolů.

Ústecký kraj obdržel prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém – poskytovatel celkem 173 žádostí o 
finanční podporu v celkové výši 2 448 656 595,- Kč na 512 sociálních služeb. Z celkového počtu 512 



sociálních služeb bylo podpořeno 508 v celkovém finančním objemu 1 956 701 500,- Kč. Z alokované částky 
zůstane v rozpočtu Ústeckého kraje celkem 577,- Kč. Tyto prostředky budou využity na dofinancování 
sociálních služeb v případě, že Ústecký kraj obdrží další prostředky na financování sociálních služeb.

Nebyly podpořeny 4 sociální služby z následujících důvodů:

Sociální služba domovy pro seniory (ID 1742787) a domovy se zvláštním režimem (ID 6622118) 
poskytovatele sociálních služeb SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. a sociální služba domov pro seniory 
(ID 1510155) poskytovatele sociálních služeb ADP-ANNA, s.r.o., které nejsou zařazeny do Základní sítě 
kraje.

Sociální služba osobní asistence (ID 6570745) poskytovatele sociálních služeb PAMPELIŠKA, o.p.s., která je 
financována z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“. Poskytovatel 
na výše zmíněnou sociální službu podal žádost do obou dotačních programů.

Žádost poskytovatele sociální služby PAMPELIŠKA, o.p.s na sociální službu osobní asistence (ID 6570745) 
byla podána duplicitně, tzn. byla podána do Programu a zároveň do dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ a nebyla v rámci Programu hodnocena. Podpora na tuto služby byla 
přiznána v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 došlo ke sloučení 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální a to Domova bez hranic Rumburk, příspěvková 
organizace s Domovem Brtníky, příspěvkovou organizací a to dnem 1. 1. 2021. Majetek, práva a závazky 
zanikající příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace přešly na přejímající 
příspěvkovou organizaci Domov Brtníky, příspěvková organizace. Z tohoto důvodu je navrženo přidělit dotaci 
náležící zaniklé organizaci na základě žádosti č. A/2021/1496 přejímací příspěvkové organizaci Domov 
Brtníky, příspěvková organizace.

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


