
 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

dne:  bod programu: 

6. 12. 2017  19 

 

 

věc : 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 

oblasti pro rok 2018 

  

 

důvod předložení: 
 

§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

zpracoval: 
 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ  

J. Sottnerová, DiS., vedoucí odd. ekonomicko školské OMOŠ MmÚ 
 

 

 

předkládá: 
 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

 

projednáno: 
 

Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení OP 

 
 

přizváni k jednání: 
 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje   
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci pro rok 2018, dle vzoru uvedeného v Příloze usnesení č. 1, 

mezi zřizovatelem Statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými 

organizacemi ze sociální oblasti: 

- Domov pro seniory Velké Březno, p. o. IČ 44555288  ve výši 4 300 tis. Kč 

- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 1 600 tis. Kč 

- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč 

- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385  ve výši 1 000 tis. Kč 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ 

a) k podpisu smluv dle bodu A)1 tohoto usnesení, s platností uvedených smluv 

od 1. 1. 2018 

  

 



  

Důvodová zpráva: 
 

V rámci zpracování návrhu rozpočtu na rok 2018 byly řediteli, příspěvkových organizací 

ze sociální oblasti, předloženy žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2018. 

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 10 490 tis. Kč, které budou poskytnuty 

jednotlivým příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti v roce 2018, na pokrytí 

neinvestičních nákladů souvisejících se zabezpečením sociálních služeb, a to po dobu 

nepříznivé finanční situace, způsobené předpokládaným zpožděním 1. splátky neinvestiční 

dotace z rozpočtu Ústeckého kraje.  

O poskytnutí návratné finanční výpomoci požádaly níže uvedené příspěvkové organizace: 

Domov pro seniory Velké Březno, p. o.   4 300 000 Kč 

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o.   1 600 000 Kč 

Domov pro seniory Dobětice, p. o.    2 090 000 Kč 

Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.   1 500 000 Kč 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.    1 000 000 Kč 

Finanční prostředky budou dotčeným příspěvkovým organizacím poskytnuty na základě 

uzavřené „Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2018,“ ve smyslu § 34 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.  Smlouvy, o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím pro 

rok 2018, byly projednány s právním oddělením. Finanční prostředky byly odborem MOŠ 

rozpočtovány, ve výši 10 490 tis. Kč, jak do příjmové části rozpočtu (vratka poskytnutých 

finančních prostředků), tak do neinvestiční části výdajového rozpočtu (poskytnutí finančních 

prostředků p. o.). Jedná se tzv. o průtočku roku 2018.  

Tento materiál projednala Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 18. 10. 2017. 

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení 

usnesení dle bodu A) 1., poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření Smlouvy 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2018, mezi zřizovatelem Statutárním 

městem Ústí nad Labem a dotčenými příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti. 

Přílohy usnesení č.: 

 1 – Vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím pro 

rok 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


