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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

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

nákladů dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 68 040,-

Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se 

zvláštním režimem“ ve výši 105 360,-Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Ovečka“ ve výši 51 415,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – 

Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 99 190,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – 

Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 123 775,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 142 857,-Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 172 857,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 222 857,-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Terénní programy“ ve výši 176 000-Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle 

žádosti „Centrum pro rodinu Ovečka“ ve výši 29 301,-Kč 

k) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 611 220,-Kč 

l) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Domácí hospicová péče OPORA“ ve výši 210 380,-Kč 

m) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ 

ve výši 125 000,-Kč 

n) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením“ ve výši 63 000,-Kč 

o) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 84 000,-Kč 

 



 
 

 

 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 190 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 469 000,-Kč 

r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace – Centrum pro duševní zdraví“ ve výši 

301 000,-Kč 

s) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 238 000,-Kč 

t) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 330 000,-Kč 

u) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 50 000,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 50 000,-Kč 

w) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost“ ve 

výši 200 000,-Kč 

x) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené 

závislostním chováním“ ve výši 70 000,-Kč 

y) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi WHITE 

LIGHT I“ ve výši 310 000,-Kč 

z) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ 

ve výši 190 000,-Kč 

aa) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Osobní asistence u lidí s mentálním postižením, 

s tělesným postižením a poruchou autistického spektra“ ve výši 160 000,-

 Kč 
bb) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 425 000,-Kč 

cc) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč 

dd) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Poradna-Agentura Osmý den o.p.s“ ve výši 20 000,-Kč 

ee) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 55 000,-Kč 

ff) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 125 000,-Kč 

gg) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 115 000,-Kč 

hh) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské centrum Bateau – zdravá rodina“ ve výši 136 214,-

Kč 

 



 
 

 

 

ii) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 189 993,-Kč 

jj) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Klub Mixér“ ve výši 126 587,-Kč 

kk) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 

217 357,-Kč 

ll) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 274 000,-Kč 

mm) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní 

kluby Stonožka a Stromeček“ ve výši 34 301,-Kč 

nn) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve 

výši 151 545,-Kč 

oo) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle 

projektu „Dobrovolnické mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí 

nad Labem“ ve výši 64 303,-Kč 

pp) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 

118 938,-Kč 

qq) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 237 500,-Kč 

rr) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 

39 188,-Kč 

ss) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (IČ:70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 

146 000,-Kč 

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

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve 

výši 62 857,-Kč 

uu) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 44 870,-

Kč 

vv) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Doučování dětí 

v náhradních rodinách“ ve výši 49 301,-Kč 

ww) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 90 497,-Kč 

xx) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj“ ve výši 217 858,-Kč 

 

 



 
 

 

 

yy) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 

457 857,-Kč 
zz) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Telefonická krizová pomoc“ ve výši 172 857,-Kč 

aaa) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

bbb) Spirála, Ústecký kraj, z.s. (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro 

všechny – domov bez násilí“ ve výši 59 301,-Kč 

ccc) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši 

25 000,-Kč 
ddd) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 15 000,-Kč 

eee) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 151 200,-Kč 

fff) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“ ve výši 30 000,-

Kč 
ggg) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením a 

kombinovaným postižením“ ve výši 60 000,-Kč 

hhh) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 110 000,-Kč 

iii) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním 

postižením“ ve výši 80 000,-Kč 

jjj) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 110 000,-Kč 

kkk) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace 

Ústeckého kraje (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad 

Labem“ ve výši 20 000,-Kč 

lll) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace 

Ústeckého kraje (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve 

výši 20 000,-Kč 

mmm) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace 

Ústeckého kraje (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ ve 

výši 25 000,-Kč 

nnn) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů dle  

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 165 000,-Kč 

 

 



 
 

 

 

ooo) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Průvodcovské a předčitatelské služby“ ve 

výši 30 000,-Kč 

ppp) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 90 000,-Kč 

qqq) Centrum podpory zdraví, z.s. (IČ:22608389), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík 

– zdraví životní styl předškolních dětí“ ve výši 54 301,-Kč 

rrr) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ:27026876), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu 

a aktivně“ ve výši 24 301,-Kč 

sss) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka, z.s. (IČ:27001709), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny 

dle žádosti „Více času pro rodinu“ ve výši 39 301,-Kč 

 

 

 

 

 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ takto: 

a) YMCA Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Předškolní centrum Beránek“ 

b) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Sociální rehabilitace“ 

a )   Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Chráněné bydlení“ 

 

  

 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

 

Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 

 

Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem schválilo usnesením č. 471/17 ze 

dne 6. 12. 2017 v rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb finanční prostředky určené na poskytnutí dotací v oblasti 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve výši 9 869 tis. Kč.  

Žádosti o dotace byly podávány formou projektů dle Dotačního programu města Ústí 

nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2018 

(dále jen „Program“), schváleného usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 474/17 

ze dne 12. 7. 2017. 

Proces shromáždění a posuzování předkládaných projektů probíhal v trvale 

udržitelných strukturách komunitního plánování – koordinačních skupinách, 

manažerském týmu a Komisi Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 (dále jen KSZMA21) na základě Harmonogramu 

přípravy a realizace dotačního programu. Dotační řízení bylo vyhlášeno zveřejněním 

dne 1. 8. 2017, přijímání žádostí v termínu od 1. 9. 2017 do 29. 9. 2017. 

 

Na rok 2018 bylo v dotačním řízení předloženo 46 žádostí obsahujících 88 služeb. 

Všechny žádosti, které splnily podmínky dotačního programu, byly hodnoceny 

v koordinačních skupinách, Manažerském týmu a KSZMA21.  

Z dotačního řízení byly vyřazeny celkem 4 žádosti.  

Tři žádosti byly vyřazeny z důvodu porušení článku 5.3. Programu  - nebyly doloženy 

všechny povinné přílohy (týká se organizací CESPO o.p.s. a Kleja z.s.). Jedna žádost 

nebyla podána dle podmínek Programu, článku 5.4.1. (týká se organizace Centrum pro 

zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.. 

 

Finanční návrhy jednotlivých dotací byly projednány dne 9. 1. 2018 na Manažerském 

týmu, dále dne 29. 1. 2018 v KSZMA21 za účasti vedoucího manažera pana Michala 

Polesného, který komisi poskytl informace k návrhům dotací za jednotlivé koordinační 

skupiny. Komise po projednání přihlédla ke zpracované analýze chybovosti 

vyúčtování a míře ochoty spolupráci při řešení nedostatků ve vyúčtování a návrhy 

dotací upravila. Upravený návrh KSZMA21 jednohlasně odsouhlasila a svým 

usnesením doporučuje Radě města Ústí nad Labem tyto předložené návrhy dotací 

podpořit (hlasováno 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se).  Rada města na svém jednání dne 

14. 2. 2018, usnesením č. 124/18 tyto návrhy vzala na vědomí. 

 

Organizacím YMCA Ústí nad Labem, TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. a Oblastní 

charita Česká Kamenice přesto, že splnily veškeré podmínky dotačního řízení, nebyly 

z důvodu získání nízkého počtu bodů v rámci hodnocení projektových žádostí, 

projekty doporučeny k finanční podpoře. 

 

 

 



 
 

 

 

RM byla při projednávání materiálu informována o financování sociálních služeb přes 

Ústecký kraj v rámci vyrovnávacích plateb. Z informací vzešlo riziko, že by mohla 

některá ze služeb, při schválení navržených dotací městem Ústí nad Labem, přesáhnou 

8% spoluúčast, kterou každá služba zařazená do krajské sítě sociálních služeb musí 

financovat z jiných zdrojů. V rámci vyrovnávací platby se financuje pouze 92% 

nákladů služby.  Služby, které by byly v rámci vyrovnávací platby financovány 

v maximálních 92%, mohou obdržet dotaci od města Ústí nad Labem pouze ve výši 

8% nákladů služby. ÚK poskytuje dotace z velkého dotačního programu přes 

vyrovnávací platby, z malého dotačního programu, z dotačního programu POSOSUK2 

– víceleté financování, nadregionální služby mají financování z MPSV. Velký dotační 

program KÚ ÚK je již schválený a podepisují se smlouvy. POSOSUK2 financování 

2017-2020, na každý rok navržena dotace, která se cca. v dubnu přepočítává a 

schvaluje. Malý dotační program je také již schválený a vyvěšený na webu KÚ ÚK. 

MPSV hodnocení služeb zařazených v nadregionální síti proběhne koncem února 

2018. 

Z těchto důvodů RM schválila pouze dotace do 50 000 Kč a ostatní dotace vzala RM 

pouze na vědomí. Zároveň RM uložila vedoucímu OKSS, aby zpracoval přehled 

schválených dotací od KÚ ÚK, porovnal navržené dotace od manažerského týmu a 

KSZMA21 a zkontroloval, zda některá ze služeb nepřesáhne po udělení dotací 100% 

nákladů služby.   

 

Originály všech žádostí jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

 

S jednotlivými subjekty bude uzavřena smlouva vždy jedna, dle dotačního titulu, do 

kterého byla žádost podána.  

 

Vzory smluv o poskytnutí dotací pro rok 2018 v oblasti sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním byly schváleny Radou města Ústí nad Labem dne 12. 7. 

2017 usnesením. č. 474/16. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy důvodové zprávy: 

1. Sumář návrhu dotací do Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

 

 

 


