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Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Zastupitelstva města v kompetenci Rady města č. 271/16 ze dne 17. 8. 

2016 v bodě A), odst. 3 a to v celém rozsahu 

 

B )  s ouh l as í  

 

1. 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. 

  

C )  s ch va lu j e  

1. Dodatek č. 1 k Zásadám dotačního programu pro poskytování účelových dotací 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby 

blízké službám sociálním 2017 dle přílohy usnesení č. 1.  

 

 

 

 

 
 

Přílohy usnesení:  

 

Příloha č. 1: Dodatek  č. 1 k Zásadám dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 
 

 

Na základě nových informacím z Krajského úřadu Ústeckého kraje, který přistoupil 

k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 

sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a 

nadregionální působností (dále jen Pověření MPSV), tzn., že poskytovatelům 

s celostátní a nadregionální působností nebude vydávat Pověření Ústeckého kraje 

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje a nadregionální služby zařazené do této Základní 

sítě budou poskytovány na základě Pověření MPSV, je nutné tuto skutečnost 

zapracovat do Zásad dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

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

sociálním 2017, aby nedošlo k vyloučení těchto služeb z veřejné podpory v rámci 

Dotačních titulů Statutárního města Ústí nad Labem.  

Zároveň je potřeba upravit – respektive vyjmout z usnesení Zastupitelstva města 

v kompetenci Rady města č. 271/16  v bodě A) 3. ze dne 17. 8. 2016 uvedené časové 

vymezení „v roce 2016“ a ponechat toto usnesení bez časového omezení. 

 

 


