
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: 11.7

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Farní charita Litoměřice – budoucí příslib

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Předložení žádosti o vydání budoucího příslibu Ústeckého kraje ve věci zařazení kapacity 20 lůžek domova 
se zvláštním režimem poskytovatele Farní charita Litoměřice do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 14. 6. 2021 Pro: 11 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: 

11.7-1 Název: Bod 11.7 priloha 1.pdf Žádost o budoucí příslib U

11.7-2 Název: Bod 11.7 priloha 2.pdf Žádost o souhlasné stanovisko U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb Farní charita Litoměřice ve znění:

Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor a po zaregistrování sociální službu domov se 
zvláštním režimem s kapacitou 20 lůžek poskytovatele Farní charita Litoměřice do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého, 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, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku 
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 5. 7. 2021



Důvodová zpráva:
Dne 28. 4. 2021 obdržel Ústecký kraj žádost o vydání budoucího příslibu Farní charity Litoměřice na zařazení 
nové sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Žádost poskytovatele je uvedena v 
příloze č. 1 tohoto usnesení a týká se sociální služby domovy se zvláštním režimem (dále jen „DZR“). Dále 
požádal o vydání povinné přílohy k žádosti do výzvy č. 101 v rámci žádosti o podporu z Integrovaného 
operačního programu. Touto přílohou je souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních 
služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje (příloha č. 2 tohoto usnesení). Projekt 
poskytovatele Farní charita Litoměřice nese název „Výstavba domova se zvláštním režimem v Žalhosticích se 
zvýšenou energetickou účinností“.

Předmětem projektu je výstavba DZR, který bude odpovídat materiálně-technickému standardu tak, aby 
mohlo vzniknout prostředí umožňující zvýšení úrovně v kvalitě poskytovaných služeb komunitním směrem. 
Zároveň bude v rámci realizace záměru pořízeno odpovídající technické vybavení. Objekt k výstavbě v 
Žalhosticích byl poskytovatelem vybrán z dostupných lokalit v rámci působnosti Farní charity Litoměřice, na 
základě cenového průzkumu, na základě lokálních podmínek k výstavbě, dostupné infrastruktury a občanské 
vybavenosti. DZR bude určeno 20 klientům se střední a vysokou mírou podpory. Zařízení je navrženo tak, 
aby odpovídalo komunitnímu charakteru a naplňovalo materiálně technický standard dle MPSV. Poskytovatel 
eviduje v pobytových službách 186 žádostí o pobyt. V rámci terénní sociální práce a terénní zdravotní práce 
eviduje dalších 70 potencionálních žadatelů o umístění do pobytového zařízení. Spolu s plánovaným 
ukončením služby DZR poskytovatele Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (zařízení 
Domov důchodců Milešov, ID 1353598) by byla kapacita 20 lůžek nového zařízení zajisté obsazena.

Poskytovatel Farní charita Litoměřice chce k výstavbě zařízení využít finančních prostředků ze 101. výzvy 
IROP, REACT-EU - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností (prioritní osa 6). U 101. výzvy 
IROP bylo o 2 měsíce posunuto vyhlášení výzvy (výzva byla vyhlášena dne 31. 5. 2021). Příjem žádostí bude 
končen dne 3. 2. 2022. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023. Mezi podporované 
druhy sociálních služeb patří DZR. Mezi podporované aktivity spadá sociální infrastruktura se zvýšenou 
energetickou účinností. V rámci výzvy bude podporován nákup objektů, 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.

Domovy se zvláštním režimem definuje zákon o sociálních službách v § 50:
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, 
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při 
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Služba poskytuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínkou pro získání dotace na provoz DZR v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji je zařazení sociálních služeb 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.

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. Mezi výjimky z uzavření Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje patří dle Metodiky 



zajištění sítě sociálních služeb mimo jiné i níže uvedený bod, který s žádostí poskytovatele Farní charita 
Litoměřice souvisí:
a) U sociálních služeb bude umožněno převádění kapacit bez vydefinování optimální kapacity v Akčním plánu 
na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK změny kapacit, tj. snížení kapacity jedné sociální 
služby a navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celková kapacita poskytovatele musí být zachována 
nebo snížena. Do procesu plánovaného opuštění památkově chráněných objektů v rámci Centra sociální 
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, konkrétně Domova důchodců Milešov, nám vstupuje jako 
poskytovatel i Farní charita Litoměřice. Na základě několikaletých (30 let) zkušeností a skutečnosti, že je již 
vedena v Základní síti, byla Farní charita vybrána jako spolupracující organizace k zajištění poskytování péče 
domovy se zvláštním režimem po ukončení provozu Domova důchodců Milešov, který je plánován do 31. 12. 
2023. Přechod lůžek by byl realizován od 1. 1. 2024. V tomto případě by se jednalo o snížení 20 lůžek DZR 
poskytovatele Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace (zařízení Domov důchodců 
Milešov, ID 1353598), a převedení těchto lůžek na novou službu DZR Farní charity Litoměřice. Převedením 
nedojde k navýšení stávajících kapacit v Základní síti kraje v regionu Litoměřicko, ale jen k rozložení 
stávajících kapacit v uvedeném regionu. Farní charita Litoměřice navrhuje využití personálních kapacit 
stávajícího zařízení poskytovatele Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace za 
předpokladu, že tomu bude personál nakloněn. V opačném případě Farní charita Litoměřice využije svůj 
seznam žadatelů o pracovní pozici a využije také svých stávajících zaměstnanců.

Výstavba DZR je plánována na rok 2022-2023. Předpokládaný termín poskytování sociální služby je leden 
2024. Zařazení kapacity 20 lůžek do Základní sítě kraje pod poskytovatele Farní charita Litoměřice proběhne 
v souladu s postupem uvedeným v Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Poskytovatel by 
dle podmínek Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v případě zájmu o zařazení do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2024 podal v srpnu 2023 žádost na 
zařazení, o které by následně rozhodovalo spolu s dalšími obdrženými žádostmi Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje. V případě schválení by následně poskytovatel obdržel Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.

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 15. 6. 
2021

2 PaeDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
15.6.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 15. 6. 2021


