
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: 11.6

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Individuální dofinancování sociálních služeb

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na dofinancování sociálních služeb

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje ve výši 7 536 956,- Kč z položky Odbor SV – rezerva

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: 

11.6-1 Název: Bod 11.6 priloha 1.pdf Přehled subjektů navržených k 
podpoře, včetně výše dotace U

11.6-2 Název: Bod 11.6 priloha 2.pdf
Vzor dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb

U

11.6-3 Název: Bod 11.6 priloha 3.pdf Žádost poskytovatele Diakonie ČCE – 
středisko v Krabčicích U

11.6-4 Název: Bod 11.6 priloha 4.pdf Žádost poskytovatele Oblastní 
charita Ústí nad Labem U

11.6-5 Název: Bod 11.6 priloha 5.pdf Žádost poskytovatele DRUG–OUST 
Klub, z.s. U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



A) bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 5 předloženého materiálu, a to zejména Přehled 
subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 

B) 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 poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb ve výši uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

C) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
uzavření dodatků ke smlouvám.
Termín: do 25. 7. 2021



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 135/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 byl vyhlášen dotační program 
na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021.
Ústeckému kraji byla pro rok 2021 na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2021 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.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. č. 014/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 byl schválen návrh rozdělení 
finančních prostředků z dotace mezi poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatelům sociálních služeb byla 
rozdělena částka ve výši 1 956 701 500,-,- Kč, v rozpočtu kraje zůstala nerozdělena částka ve výši 577,- Kč, 
která byla ponechána k dalšímu financování sociálních služeb.

Vzhledem k tomu, že přidělená alokace Ústeckému kraji ze strany MPSV pro rok 2021 není dostačující pro 
uspokojivé financování některých sociálních služeb, přistoupil Ústecký kraj k řešení této nepříznivé situace v 
tom smyslu, že uvolnil z rozpočtu finanční prostředky ve výši 7 536 956,- Kč na jejich dofinancování.
Ústecký kraj v prvním čtvrtletí roku 2021 kontaktovalo 9 poskytovatelů sociálních služeb s žádostí o 
dofinancování poskytovaných sociálních služeb z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to:
U jednoho poskytovatele byla chybně zhodnocena jeho žádost o dotaci, kterou podal v řádném termínu 
prostřednictvím aplikace IS OK systém – poskytovatel a tudíž došlo ke zkrácení přidělené dotace. Této 
žádosti navrhuje Odbor sociálních věcí vyhovět (viz níže).
Jeden poskytovatel podal chybnou žádost o dotaci v řádném termínu a jeho požadavek na dotaci byl nižší. 
Jedná se poskytovatele, který je zřizován Statutárním městem Ústí nad Labem. Poskytovatel již obdržel od 
Odboru sociálních věcí zamítavé stanovisko k jeho žádosti o dofinancování sociálních služeb.
Žádosti pěti poskytovatelů byly zamítnuty z důvodu, že jsou podporovány svým zřizovatelem, nebo nejsou 
ohroženi zánikem, a nebo v předchozích letech byli zapojeni do projektu OPZ. Tudíž po skončení projektu se 
dal finanční propad do určité míry předpokládat. Těmto poskytovatelům bylo již zasláno stanovisko od Odboru 
sociálních věcí.

Níže uvedené žádosti Odbor sociálních věcí odborně posoudil, a vzhledem k tomu, že se jedná
o sociální služby, které jsou bez další finanční podpory ohroženy zánikem, navrhuje odbor sociálních věcí 
částečně vyhovět zaslaným žádostem a rozdělit finanční rezervu daným poskytovatelům ve výši uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení.

Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích na sociální službu domovy pro seniory (ID 9753639) ve výši
430 000,- Kč a domovy se zvláštním režimem (ID 2185972) ve výši 2 700 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o pobytové sociální služby, není žadatel bez dostatečného financování schopen zajistit poskytování 
služeb v požadované kvalitě a rozsahu. Bez dostatečného finančního zabezpečení nejsou poskytovatelé 
pobytových služeb schopni zajistit ani dostatek personálu, ať už se jedná o personál pečující či jiný. Bez 
dostatečného personálního zajištění služby, tedy nemohou klientům zajistit řádnou a kvalitní péči. Dalším 
nepříznivým hlediskem ze strany poskytovatele je skutečnost, že není nikým zřizován a tudíž nemůže být 
dofinancován z příspěvku zřizovatele. Odbor sociálních věcí (dále jen „Odbor SV“) z výše uvedených důvodů 
navrhuje vyhovět žádosti v plném rozsahu.

Oblastní charita Ústí nad Labem na sociální službu domovy pro seniory (ID 7141935) ve výši
2 210 100,- Kč a domovy se zvláštním režimem (ID 2179469) ve výši 1 322 620,- Kč. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o pobytové sociální služby, není žadatel bez dostatečného financování schopen zajistit poskytování 
služeb v požadované kvalitě a rozsahu. Bez dostatečného finančního zabezpečení nejsou poskytovatelé 
pobytových služeb schopni zajistit ani dostatek personálu, ať už se jedná o personál pečující či jiný. Bez 
dostatečného personálního zajištění služby, tedy nemohou klientům zajistit řádnou a kvalitní péči. Dalším 
nepříznivým hlediskem ze strany poskytovatele je skutečnost, že není nikým zřizován a tudíž nemůže být 
dofinancován z příspěvku zřizovatele. Odbor sociálních věcí (dále jen „Odbor SV“) z výše uvedených důvodů 
a s přihlédnutím k výši finanční rezervy Ústeckého kraje navrhuje vyhovět žádosti v částečném rozsahu a 
poskytnout finanční prostředky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

DRUG-OUT Klub, z.s. na sociální službu oborné sociální poradenství (ID 5587211) ve výši 1 100 000,- Kč. U 
tohoto poskytovatele byla chybně zhodnocena jeho žádost o dotaci, kterou podal v řádném termínu 
prostřednictvím aplikace IS OK systém – poskytovatel a tudíž došlo ke zkrácení přidělené dotace. V 
současné době poskytovatel nedisponuje finančními prostředky, tak aby byl schopen do konce roku zajistit 
řádné a kvalitní fungování poskytované sociální služby. Pokud by Ústecký kraj poskytnul žadateli dotaci dle 



požadavku v žádosti, došlo by k nadměrnému vyrovnání reps. k překročení optimální (maximální) výše 
dotace. Z tohoto důvodu Odbor SV navrhuje vyhovět žádosti pouze částečně a poskytnout finanční 
prostředky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Rozdělení finančních prostředků proběhlo v souladu s Metodikou. Po dofinancování nedojde u žádného z 
podpořených poskytovatelů sociálních služeb k překročení optimální, resp. maximální výše dotace stanovené 
pro rok 2021.
Na základě zaslaných žádostí byla rozdělena částka ve výši 7 536 956,- Kč.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 7. 6. 2021

2 PaeDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
7.6.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 7. 6. 2021


