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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 

sociálních služeb a následné uzavření tohoto dodatku s těmito subjekty: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512),  

b) OPORA (IČ:63154935),  

c) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239),  

d) Fokus Labe (IČ:44226586),  

e) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559),  

f) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803 

g) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001),  

h) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649),  

i) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718),  

j) Bateau z. s. (IČ:01507311),  

k) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842),  

l) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839),  

m) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234),  

n) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277),  

o) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621),  

p) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (IČ:70100691),  

q) Kleja, z.s. (IČ:01181491),  

r) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763),  

s) Spirála (IČ:68954221),  

t) HEWER, z.s. (IČ:66000653),  

u) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374),  

v) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495),  

w) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018),  

x) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace 

Ústeckého kraje (IČ:70942412),  

y) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629),  

z) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716),  

aa) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481),  

bb) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ: 

26593661) 

                                                       

 

Přílohy: 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 

sociálních služeb - přistoupení k Pověření Ústeckého kraje 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 

sociálních služeb - přistoupení k Pověření MPSV 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem schválilo usnesením č. 186/16, ze 

dne 20. 4. 2016 poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním z  rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem a usnesením č. 

271/16 Zastupitelstva města Ústí nad Labem v kompetenci Rady města ze 

dne 17. 8. 2016 přistoupilo: 

 

1.  k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 

zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 

2018 vydané poskytovateli Ústeckým krajem s tím, že příspěvek na částečné 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností 

sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, tvoří nedílnou 

součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu 

s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU) 

 

2. k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb 

zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 

působností v roce 2016 

 

Přistoupením k Pověření Ústeckého kraje (nebo MPSV) musí být poskytnuté finanční 

prostředky z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem zahrnuty do celkové výše 

vyrovnávací platby Ústeckého kraje (nebo MPSV). Z tohoto důvodu je nutné uzavřít 

dodatky ke všem smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 

sociálních služeb, které byly v roce 2016 uzavřeny a již proplaceny. Uzavřením tohoto 

dodatku smluvní strany deklarují, že poskytnutá dotace Statutárním městem Ústí nad 

Labem tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené Ústeckým krajem 

(nebo MPSV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


