
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

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace – budoucí příslib

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložení žádosti o vydání budoucího příslibu Ústeckého kraje ve věci zařazení 33 lůžek azylového domu 
(tzn. navýšení o 4 lůžka) a 5,91 úvazku pracovníků v přímé péči (bez navýšení stávajících úvazků) 
poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 21. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.2-1 Název: Bod 11.2 priloha 1.pdf Žádost o budoucí příslib U

11.2-2 Název: Bod 11.2 priloha 2.pdf Modelace dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková 
organizace ve znění:

Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor registrovanou sociálních službu azylové domy (ID 



3811243) do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s kapacitou 33 lůžek (tzn. navýšení o 4 
lůžka) a 5,91 úvazku pracovníků v přímé péči poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, 
příspěvková organizace, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku 
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 10. 5. 2021



Důvodová zpráva:
Dne 23. 3. 2021 obdržel Ústecký kraj žádost o vydání budoucího příslibu poskytovatele Centrum sociálních 
služeb Děčín, příspěvková organizace, pod č. j. KUUK/041165/2021. Žádost poskytovatele je uvedena v 
příloze č. 1 tohoto usnesení a týká se sociální služby azylové domy (ID 3811243). Poskytovatel žádá, aby po 
dokončení vhodných prostor na adrese č. p. 667/7, ul. Benešovská, č. parc. 1923, k.ú. Děčín, byla 
registrovaná sociální služba azylové domy (ID 3811243) zařazena do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje s kapacitou 33 lůžek (tzn. přestěhování současného azylového domu s kapacitou 29 lůžek + 
navýšení o 4 lůžka).

Azylové domy definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 57:
(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínkou pro získání dotace na azylové domy v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji je zařazení sociálních služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Hlavním 
cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní 
dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb. Zařazením sociální služby do 
Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s 
ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené dotace.

Sociální služba poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, (ID 3811243), je 
aktuálně do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje zařazena s kapacitou 29 lůžek a 5,91 úvazku 
pracovníků v přímé péči. Od 1. 1. 2020 je služba poskytována matkám, otcům nebo těhotným ženám s 
nezletilými dětmi a dále samostatným dospělým mužům od 18 do 64 let věku (27 lůžek). Dále je služba 
určena těhotným ženám a matkám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení OSPOD (2 
lůžka). Nyní je služba poskytována na adrese Řecká 1216/19, Děčín VI-Letná, 405 02.

Původně sloužil azylový dům pouze pro matky s dětmi, ale v roce 2003 zde byl umístěn i azylový dům a 
noclehárna pro muže. Nedostatečné prostory neumožňují umístění dalších potřebných lůžek pro samotné 
dospělé ženy.
V celém okrese Děčín již řadu let zcela chybí azylové ubytování pro ženy, které nemají v péči nezletilé děti. 
Na tento problém dle poskytovatele upozorňuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 
na období 2019-2021 i předešlý střednědobý plán. Pro samotné ženy není v regionu Děčínsko ani nouzové 
ubytování v podobě noclehárny. Není tak možné poskytnout nouzové ubytování ženám, které se náhle 
ocitnou bez přístřeší, ať už z důvodů finančních, zdravotních či kvůli domácímu násilí na nich páchaném.
Díky projektu by vznikly dva pokoje po dvou lůžkách (celkem 4 lůžka) pro samotné dospělé ženy. V rámci 
poskytování sociální služby azylový dům bude klientkám nabídnuta pomoc s řešením jejich finanční a rodinné 
situace, finanční gramotnosti, péče o hygienu a zdraví, a současně budou motivovány k hledání či udržení 
zaměstnání a následnému samostatnému bydlení. Současně chce poskytovatel novým objektem vyřešit 
ubytování pro vícečlenné rodiny, kdy vysoké procento matek s dětmi, které žádají o služby azylového domu, 
musí být odmítnuto pro malé pokoje s maximálně třemi dětmi. V rámci projektu předpokládá poskytovatel 
vznik alespoň dvou bytů pro rodiče se čtyřmi a více dětmi. V roce 2019 využilo azylový dům 94 osob, z toho 
28 žen, 12 mužů a 54 dětí. V roce 2020 celkem 95 osob, z toho 26 žen, 18 mužů a 51 dětí.

Poskytovatel plánuje na adrese č. p. 667/7, ul. Benešovská, č. parc. 1923, k.ú. Děčín stavební úpravy objektu 
občanské vybavenosti (ubytovacího zařízení bývalého internátu) na objekt krizového bydlení a azylový dům s 
možností ubytování jednotlivců a rodin ve složité sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Krizové bydlení 
není předmětem projektu, součástí podané žádosti o dotaci na je pouze azylové bydlení.

Dle žádosti o předběžný příslib je projekt do výzvy již podán do první výzvy, následně bude podán do druhé 
výzvy (dvoukolová dotace):
1) Výzva ITI ÚCHA, 52. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy 
sociálních služeb.
2) Výzva ZS ITI (zprostředkující subjekt), 27. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné 
nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb.

Žádost do prvního kola byla podána dne 15. 2. 2021. Žádost byla dle Ing. Veroniky Takacsová (projektový 



manažer Magistrátu města Děčín) odsouhlasena pracovní skupinou, schválení žádosti předpokládá do konce 
dubna. Jedná se o žádost do 52. výzvy k předkládání projektových záměrů - Podpora vzniku infrastruktury 
pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V., vazba na 60. výzvu ŘO IROP 
sociální infrastruktura – integrované projekty ITI. Jde o opatření č. 4.2.1 - Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj 
nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu. Podporovanou aktivitou je nákup 
pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální 
práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro 
azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Poskytovatel od Ústeckého 
kraje nepožadoval souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. Toto vyjádření je dle Ing. Takacsové vydáno Statutárním 
městem Děčín, které vydalo komunitní plán. Druhé výzvy kolo je otevřeno do července 2021, poskytovatel do 
něj bude žádost teprve podávat.

Užitná plocha celého objektu 1 232,77 m2, z toho azylové bydlení 1 1122,26 m2 a krizové bydlení 110,51 m2. 
Rozpočet objektu je rozdělen na jednotlivé stavební objekty. Společné objekty - výměna střešní krytiny, 
zateplení objektu +izolace a vedlejší rozpočtové náklady jsou do uznatelných nákladů zahrnuty ve výši 91 %, 
což odpovídá procentuálnímu poměru podlahové plochy azylového a krizového bydlení.

Poskytovatel uvádí ve své žádosti o budoucí příslib tyto předpokládané termíny:
Rekonstrukce budovy: 6/2021 – 7/2022
Kolaudace stavby: 8/2022 – 9/2022
Předpokládaný začátek poskytování služby: 1. 10. 2022

Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje je od 1. 1. 2019 je přistoupeno až do odvolání k 
zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování 
nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu 
lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje uvádí výjimky, dle kterých je navyšování kapacit, úvazků a zařazování sociálních služeb do Základní 
sítě možné. Azylový dům poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, se svým 
záměrem navýšení o 4 lůžka v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje, nespadá do žádné z těchto 
výjimek. I přesto, vzhledem k tomu, že Ústecký kraj je odpovědný za síť sociálních služeb, má ve svém 
strategickém dokumentu vydefinovanou potřebnost vzniku lůžek pro samotné ženy a v tomto regionu není 
žádná jiná taková služba, odbor sociálních věcí Ústeckého kraje doporučuje rozhodnout Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje o vydání budoucího příslibu a zařazení této sociální služby (navýšení o 4 lůžka) do Základní 
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje

Potřebnost navýšení kapacity v ORP Děčín je uvedena v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého 
kraje platném od 1. 1. 2021 (dále jen „Akční plán“). Akční plán uvádí rozdíl mezi aktuální a optimální 
individuální okamžitou kapacitou pro rok 2021. V současné době je v ORP Děčín pouze jeden azylový dům 
(ten poskytovatele Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace) s kapacitou 29 lůžek. Akční 
plán uvádí, že by v této lokalitě byla optimální kapacita vyšší – 39 lůžek.
Textová část Akčního plánu u azylových domů na Děčínsku uvádí následující:
Služba je poskytována pouze ve městě Děčíně, což je pro klienty poměrně vhodné umístění v souvislosti s 
hledáním práce. Je poskytována cílovým skupinám: muži, matky/otcové s dětmi. Z uvedeného je patrné, že v 
regionu naprosto chybí lůžka pro ženy starší bez dětí. Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně 
jeví jako optimální, chybí však kapacita pro rodiče s více než 4 dětmi. Mírné navýšení by bylo vhodné pro 
samotné muže. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že záměr poskytovatele v souladu s Akčním plánem rozvoje 
sociálních služeb.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021 poukazuje v souvislosti s 
regionem Děčínsko na dlouhodobý problém v regionu, kterým je pak zcela chybějící azylový dům pro ženy. 
Vzhledem k tomu, že poskytovatel chce vytvořit dva pokoje po dvou lůžkách (celkem 4 lůžka) pro samotné 
dospělé ženy, je jeho záměr v souladu se SPRSS na období 2019-2021.

Záměr poskytovatele je i v souladu se 4. komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2020 – 2023. 
Tento cíl zajistit odpovídající počet lůžek pro osoby v akutní nouzi vychází z dlouhodobé poptávky jak občanů, 
tak i odborné veřejnosti, kdy se město Děčín dlouhodobě potýká s problémy při zajištění krátkodobého 
ubytování pro některé skupiny obyvatel. Kapacity komerčních ubytoven jsou dle Komunitního plánu 
nedostačující, pro řadu uživatelů jsou neúnosně nákladné, a také nemohou vyhovět potřebám určitých skupin 



obyvatel, například ženám či rodičům s dětmi. Vznikají tak situace, kdy město není schopno poskytnout 
adekvátní podporu občanům, kteří se dostanou do akutní bytové tísně. Opatření spočívá v přesunu služeb 
azylového domu a noclehárny do nových prostor ve vyhovující lokalitě. Změna prostor umožní mírné 
navýšení kapacity zařízení. V rámci rekonstrukce objektu bude možnost reflektovat požadavky na kvalitu a 
efektivitu služby a vyhovět tak současným standardům vyžadovaným MPSV či ÚK. Vzniknou tak pokoje 
vhodné i pro matky či otce s větším počtem dětí, ženy bez dětí nebo mladistvé matky. Těmto skupinám 
občanů není možné ve stávajícím uspořádání službu poskytnout. Prostory budou zároveň upraveny tak, aby 
lépe simulovaly domácí prostředí, což zvýší možnost nácviku základních sociálních dovedností a podpory 
směrem k samostatnému bydlení.

Po zařazení kapacity 33 lůžek azylového domu do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje by byla 
služba hrazena z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (v případě neschválení 
budoucího příslibu by byla služba hrazena s kapacitou 29 lůžek). V případě navýšení se nepočítá s 
navýšením personálních nákladů, služba by měla 5,91 úvazků pracovníků v přímé péči, jako doposud. 
Azylové domy spadají dle Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům 
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 do skupiny č. 3, tzn. 
služby sociální prevence (pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou). V případě výpočtu na 
služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové obvyklé náklady služby kalkulovány na 
lůžka, nikoli na pracovní úvazky. Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, 
maximálně však do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje. Pro výpočet je stanovena hodnota 
finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům 
na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita 
služby (počet lůžek), tzn. do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů. Služba je nyní v individuálním 
projektu POSOSUK 3 (do 31. 12. 2021), následně bude opět podporována v rámci výše uvedeného programu 
s kapacitou 29 lůžek. Odbor sociálních věcí vytvořil modelaci výše dotace pro 33 lůžek a 5,91 úvazku 
pracovníků přímé péče. Modelace je uvedena v příloze č. 2 předloženého materiálu. Pokud by byla služba v 
roce 2021 hrazena z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji s kapacitou 29 lůžek, činila by 
vyrovnávací platba 5 944 536 Kč, redukce 3 819 326 Kč a dotace (nezaokrouhlená) 3 819 326 Kč. Pokud by 
byla služba v roce 2021 hrazena z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji s kapacitou 33 
lůžek, činila by vyrovnávací platba 6 764 472 Kč, redukce 4 346 130 Kč a dotace (nezaokrouhlená) 4 346 130 
Kč - tzn. navýšení dotace (při navýšení o 4 lůžka) by bylo o 526 804 Kč.

Poskytovatel by dle podmínek Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v případě zájmu o 
zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje podal v řádném termínu stanoveném v aktuálně 
platné Metodice zajištění sítě zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje žádost o nové místo 
poskytování a navýšení kapacity. O žádosti by následně rozhodovalo spolu s dalšími obdrženými žádostmi 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje. V případě schválení by poskytovatel obdržel Pověření Ústeckého kraje k 
zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na zaregistrovanou kapacitu 33 lůžek.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele Centrum sociálních 
služeb Děčín, příspěvková organizace, s ohledem na skutečnost, že je tím splněn dlouhodobý úkol – zajistit v 
regionu Děčínsko lůžka pro samotné ženy, která tam vůbec nejsou.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí PaeDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 8. 4. 2021

2 PaeDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
8.4.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 8. 4. 2021




