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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.4

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o převod finančních prostředků z jedné služby na druhou službu.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 16. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.4-1 Název: Bod 11.4 priloha 1 black.pdf Žádost o převod finančních 
prostředků – Farní charita Litoměřice U

11.4-2 Název: Bod 11.4 priloha 2.pdf Vzor Dodatku č. 1 ke smlouvě – Farní 
charita Litoměřice U

11.4-3 Název: Bod 11.4 priloha 3 black.pdf
Žádost o převod finančních 
prostředků – Obrnické centrum 
sociálních služeb

U

11.4-4 Název: Bod 11.4 priloha 4.pdf Vzor Dodatku č. 1 ke smlouvě – 
Obrnické centrum sociálních služeb U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 – 4 předloženého materiálu,



B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

a) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Litoměřice o převodu poskytnuté 
dotace ve výši 5 570,- Kč na sociální službu domov se zvláštním režimem (ID 5624320) ze sociální služby 
domov pro seniory (ID 9518537),

b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková 
organizace, o převodu poskytnuté dotace ve výši 26 990,- Kč na sociální službu odborné sociální 
poradenství (ID 2597207) ze sociální služby terénní programy (ID 8897392).

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření 
dodatků ke smlouvám s poskytovateli sociálních služeb dle příloh č. 2 a 4 předloženého materiálu,
Termín: 31. 7. 2021

Důvodová zpráva:
Poskytovatel sociálních služeb Farní charita Litoměřice (dále jen Poskytovatel) v rámci dotačního programu s 
názvem „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ obdržel dotaci v celkové 
výši 326 320,- Kč, pod číslem smlouvy 20/SML6193/SoPD/SV. Pro sociální službu domov pro seniory (ID 
9518537) byla dotace spočítána ve výši 5 570,- Kč. Poskytovatel podal žádost dne 7. 4. 2021 (viz příloha č. 
1) o převod poskytnuté dotace ve výši 5 570,- Kč na sociální službu domov se zvláštním režimem (ID 
5624320) ze sociální služby domov pro seniory (ID 9518537). Služba domov pro seniory byla poskytována od 
1. 1. 2007 do 31. 12. 2020. Lůžka této služby přešla pod službu domov se zvláštním režimem dle schválené 
změny v registraci k 1. 1. 2021 a služba domov pro seniory byla zrušena. Vzhledem k tomu, že hodnocení 
žádostí na program Malý dotační 2021, probíhalo na podzim roku 2020 a žádosti byly hodnoceny na základě 
Základní sítě sociálních služeb platné k 1. 7. 2020, byla žádost do programu Malý dotační od poskytovatele 
Farní charita Litoměřice podána na sociální službu domov pro seniory (ID 9518537). S ohledem na zhoršující 
se zdravotní stav klientů provedl poskytovatel k 1. 1. 2021 výše uvedenou změnu v registraci.

V případě převodu finančních prostředků nedojde k překročení závazného ukazatele ve výši 30% z celkových 
nákladů na službu dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem.
OSV navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku 
ke smlouvě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Poskytovatel sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen 
Poskytovatel) v rámci dotačního programu s názvem „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – 
malý dotační program“ obdržel dotaci v celkové výši 124 050,- Kč, pod číslem smlouvy 
20/SML6227/SoPD/SV. Pro sociální službu terénní programy (ID 8897392) byla dotace spočítána ve výši 26 
990,- Kč. Poskytovatel podal žádost dne 14. 5. 2021 (viz příloha č. 3) o převod poskytnuté dotace ve výši 26 
990,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 2597207) ze sociální služby terénní programy 
(ID 8897392). Služba terénní programy je na rok 2021 financována z projektu OPZ reg. č. 
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026 s názvem „Spolu v ulicích“.

V případě převodu finančních prostředků nedojde k překročení závazného ukazatele ve výši 30% z celkových 
nákladů na službu dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem.
OSV navrhuje vyhovět této žádosti a doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku 
ke smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

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 4. 6. 2021

2 PaeDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
4.6.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 4. 6. 2021


