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

b) 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  

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

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 169 937,-Kč 

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

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

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

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

f) 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 

g) 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 

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

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

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

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

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

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

25 000,-Kč  
k) 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 

l) 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 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

 

Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 

 

Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem schválilo usnesením č. 500/18 ze 

dne 28. 2. 2018 poskytnutí většiny dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním. Výše uvedené dotace byly z tohoto usnesení vyčleněny z důvodu 

zjištěných nesrovnalostí mezi výšemi poskytnutých dotací na tytéž služby z Krajského 

úřadu Ústeckého kraje (dále jen KÚÚK) a vykázanými celkovými náklady na tyto 

služby v žádostech podaných do Dotačního programu MmÚL (celkové náklady na 

služby byly nižší než poskytnutá dotace KÚÚK). 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb zmíněné poskytovatele oslovil s žádostí o 

objasnění těchto rozdílů a poskytnutí upřesňujících údajů. Z doložených informací 

bylo zjištěno, že celkové výše nákladů u podaných žádostí na KÚÚK byly navýšeny 

s ohledem na nově schválené zvýšení uznatelných limitů mezd zveřejněných KÚÚK 

ke dni 10. 10. 2017, což bylo až po termínu ukončení podávání žádostí do Dotačního 

programu vyhlášeného MmÚL. 

Další skupinou žadatelů, u kterých došlo k disproporci mezi vykazovanými celkovými 

náklady, byli poskytovatelé poskytující služby s nadregionální působností. Tito 

poskytovatelé vykazují do žádostí podávaných na MmÚL pouze náklady na službu, 

která je poskytována na území Statutárního města Ústí nad Labem, nebo pro občany 

tohoto města na základě Rozhodnutí o registraci sociální služby a Pověření k 

poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle legislativy EU.  

 

U všech výše uvedených poskytovatelů byla ověřena oprávněnost navržené výše 

dotace a předložená zdůvodnění ohledně vzniklých rozdílů byla shledána jako 

relevantní. Pouze u společnosti Člověk v tísni o.p.s. na službu nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež – Nízkoprahový klub Nový svět bylo shledáno přečerpání celkové 

výše nákladů na službu o částku 20 056,-Kč a z tohoto důvodu byla navržená dotace o 

tuto částku ponížena. Vzhledem k uzavřenému dotačnímu řízení na sociální služby a 

služby blízké službám sociálním 2018 zůstane tato finanční částka v rozpočtu odboru. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Navržené dotace pro rok 2018 – po přepočtu a ověření celkových 

                      nákladů na službu 

 

 

 

 

 


