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Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s ouh l as í  

1. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace zřízené 

městem 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 provoz 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). Výše 

příspěvku na provoz (k zajištění základních činností) bude v průběhu roku 

upravena podle výše dotace, kterou příspěvková organizace obdrží z jiných 

zdrojů. 

2. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace nezřízené 

městem 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). 

3. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem pro organizace nezřízené 

městem k Pověření MPSV k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 

služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a 

nadregionální působností v roce 2016. 

  

B )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení Dotačního programu na sociální služby a služby blízké službám 

sociálním z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2017 a 

možnost získání finanční podpory.  

2. „Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám 

sociálním 2017“ (dále jen Zásady) dle přílohy usnesení č. 1 

3. formuláře: „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb,  

rozvoj nových sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou povahu, 

zejména na podporu kvality sociálních služeb na rok 2017“, „Žádost 

o účelovou dotaci na podporu rodiny na rok 2017“, „ Žádost o účelovou dotaci 

na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře na rok 2017, 

„Hodnotící formulář“  pro zhodnocení projektových žádostí a formuláře, 

„Závěrečná hodnotící zpráva“ a „Vyúčtování dotace“ v předloženém znění dle 

příloh usnesení č. 2-7 

4. inzerát v předloženém znění dle přílohy č. 8 usnesení  

 



 

Přílohy usnesení:  

 

Příloha č. 1: Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města 

                    Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2017 

Příloha č. 2: Formulář „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb,  rozvoj nových 

                    sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality 

                    sociálních služeb na rok 2017“  

Příloha č. 3: Formulář „Žádost o účelovou dotaci na podporu rodiny na rok 2017“ 

Příloha č. 4: Formulář „ Žádost o účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře 

                    na rok 2017  

Příloha č. 5: „Hodnotící formulář“  pro zhodnocení projektových žádostí 

Příloha č. 6: Formulář „Vyúčtování dotace“ 

Příloha č. 7: Formulář „Závěrečná hodnotící zpráva“ 

Příloha č. 8: Návrh inzerátu na vyhlášení dotačního řízení na rok 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 
 

 

Krajským úřadem Ústeckého kraje byla v souladu s legislativou Evropské unie (dále 

jen EU) v oblasti poskytování veřejné podpory a financování tzv. služeb obecného 

hospodářského zájmu vytvořena Metodika zajištění sítě sociálních služeb a jejich 

financování (dále jen Metodika k zajištění sítě). Hlavním cílem bylo vytvoření 

„Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje“ v dostatečné kapacitě, náležité 

kvalitě a s odpovídající místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku 

nových sociálních služeb. 

 

Do „Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Základní síť kraje“), 

jsou zařazeny sociální služby poskytované v souladu se Zákonem o sociálních 

službách na území Ústeckého kraje, které musí splňovat parametry hodnocení dané 

touto „Metodikou k zajištění sítě“. Zařazením sociální služby do „Základní sítě kraje“ 

kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů. 

 

Poskytovatelům sociálních služeb zařazených do „Základní sítě kraje“ je vydáno 

„Pověření“ k poskytování služeb obecně hospodářského zájmu v souladu 

s Rozhodnutím Komise (2012/12/EU) ze dne 20. 12. 2011 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.  

 

Statutární město Ústí nad Labem bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje osloveno a 

vyzváno k přistoupení či nepřistoupením k „Pověření“ Ústeckého kraje (dále jen ÚK), 

tzn. přistoupení k tzv. “Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje“. 

Přistoupením k „Pověření“ ÚK Statutární město přistupuje k tomu, že jím poskytnutá 

finanční podpora je poskytována v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem 

na bázi tzv. vyrovnávací platby a bude do ní zahrnuta. Přistoupením k „Pověření“ ÚK 

nevzniká Statutárnímu městu žádná další finanční povinnost. Organizace podpořené 

městem v rámci Dotačního programu v roce 2016 jsou z 99% zahrnuty v tzv. 

“Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje“ a v případě přistoupení Statutárního 

města k „Pověření“ ÚK bude s těmito organizacemi uzavřen dodatek ke smlouvě 

s výše uvedenými informacemi. 

Na základě výše uvedeného předkládá OKSS Zastupitelstvu města, které v době 

schvalování tohoto materiálu vykonává kompetence Rady města Ústí nad Labem ke 

schválení: 

1. přistoupení Statutárního města Ústí nad Labem u organizací zřízených městem 

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 provoz tvoří 

nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby  

2. s přistoupením Statutárního města Ústí nad Labem u organizací nezřízených 

městem 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 



Důvodová zpráva: 
 

součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli 

Finanční prostředky, které tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby, 

budou poskytnuty 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). 

 

V případě, že by Statutární město nepřistoupilo k „Pověření“ ÚK, muselo by v souladu 

s platnou legislativou a nařízeními EU vytvořit svoji základní síť na základě 

potřebnosti a dostupnosti poskytování na svém území v adekvátních kapacitách, 

dostupnosti a kvalitě, které jsou potřebné k zajištění potřeb osob na území města 

v souladu s platným KPP, potažmo uskutečňovat financování v souladu s vlastním 

pověřením na bázi vyrovnávací platby. Jednalo by se o dlouhodobý proces (min. 1 

rok) s vynaložením dalších finančních prostředků (zpracování analýz, hodnocení, 

personální navýšení). 

 

Tyto skutečnosti byly projednány v Komisi Rady města Ústí nad Labem pro sociálně 

zdravotní problematiku a místní Agendu 21, která doporučuje přistoupit k „Pověření“ 

ÚK. 

 

Dále předkládáme k projednání dotační program, který zahrnuje podmínky a 

požadavky Statutárního města Ústí nad Labem k možnosti získání finančních 

prostředků na zajištění fungování sociálních služeb a služeb blízkých službám 

sociálním (činnosti na podporu rodiny a svépomocné aktivity) v roce 2017. 

Materiál obsahuje: 

 

 Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké 

službám sociálním 2017 – příloha č. 1. 

Zásady obsahují podmínky, jaké musí žadatel o dotaci splnit a způsob jakým lze 

dotaci čerpat, kritéria pro hodnocení žádostí a pravidla pro vyúčtování čerpaných 

finančních prostředků.  

Zásady obsahují harmonogram – časový plán jednotlivých fází dotačního řízení a 

procentuální rozdělení předpokládaného objemu finančních prostředků pro 

jednotlivé dotační tituly. 

Na základě poznatků z provedených kontrol předložených vyúčtování dotací byly 

Zásady oproti loňskému roku doplněny o upřesňující informace – viz příloha 

usnesení č. 1, změny vyznačeny podbarvením textu. 

 

Zásady upravují tyto dotační tituly: 

Sociální služby, jejich vymezení a způsoby financování, jsou vymezeny 

zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Nutným předpokladem jejich 

finanční podpory z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem je registrace 

poskytované sociální služby nebo poskytovaných sociálních služeb.  

Činnosti na podporu rodiny se po přijetí výše uvedeného zákona ocitly mimo 

rámec sociálních služeb a nelze je podle tohoto zákona finančně podporovat. 

Přesto je zájem a možnost podporovat tyto činnosti na základě zákona 



Důvodová zpráva: 
 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v souladu s platným Komunitním plánem péče města 

Ústí nad Labem. 

Podpora občanských aktivit svépomocného charakteru. Tento druh aktivit 

se rovněž účinností zákona o sociálních službách ocitl mimo jeho rámec. 

V souladu s platným Komunitním plánem péče města Ústí nad Labem však 

přetrvává zájem tyto aktivity podporovat z důvodu posílení komunity. Jedná 

se o aktivity organizací fungujících v rámci různých typů postižení na principech 

svépomoci. Tyto organizace nejsou zpravidla profesionální a podporují hlavně 

aktivizaci a naplňování různých druhů potřeb hendikepovaných osob.  

 

 Vzory formulářů žádostí: 

 „Žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, 

rozvoj nových sociálních služeb a činností, které mají rozvojovou 

povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb na rok 2017“ – 

příloha č. 2,  

   „Žádost o účelovou dotaci na podporu rodiny na rok 2017“ – příloha č. 3, 

 „Žádost o účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného 

charakteru v sociální sféře na rok 2017“ – příloha č. 4. 

 

 Vzor hodnotícího formuláře pro zhodnocení projektových žádostí – společný 

pro všechny oblasti podpory je předložen ke schválení -  příloha č. 5. 

 Formulář „Vyúčtování dotace“ – příloha č. 6. 

 Formulář „Závěrečná hodnotící zpráva“ – příloha č. 7.   

 Návrh inzerátu  -  „Možnost získání finanční podpory na základě vyhlášeného 

dotačního programu na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 

2017“ - předložen ke schválení v příloze č. 8. 

 

 

Vyhlášení dotačního programu na sociální služby a služby blízké službám sociálním 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2017 bude zveřejněno 30 dní 

před započetím přijímání žádostí na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem. 

Poté bude zveřejněno na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem a v 

Regionálním informačním systému komunitních služeb města Ústí nad Labem – RISK 

(dále jen RISK), v dopravních prostředcích MHD Ústí nad Labem, popřípadě 

inzerátem v denním tisku. 

 

Pro žadatele bude zpřístupněno podávání žádostí na webových stránkách města Ústí 

nad Labem prostřednictvím elektronického systému RISK. Žadatelé o finanční 

podporu, v rámci sociální sféry na rok 2017, budou muset zaevidovat své projektové 

žádosti do tohoto systému. Pro tuto evidenci bude k dispozici manuál připravený 

dodavatelskou firmou. Vytištěné žádosti se všemi potřebnými podklady v písemné 

formě také doručí příslušnému odboru nejpozději poslední den přijímání žádostí. 

Elektronicky bude rovněž probíhat hodnocení projektových žádostí. 

 

Komise Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní 

Agendu 21 projednala tento materiál na svém jednání dne 6. 6. 2016 a 11. 7. 2016 

a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. 

 


