Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č. 3/21
z online zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje
ze dne 23. 3. 2021
Přítomni:

Daniela Weissová; Eva Zbrojová; Bc. Anna Provazníková; Robert Prade; Ing.
Taťana Janoušková; Lenka Malá; Bc. Martina Teplá; Jaroslava Bizoňová; Bc.
Jana Hajná; Naďa Jozífková; Tomáš Pěnička; Nikola Rybová; PhDr. Jiří Miler,
Ph.D.

Omluveni:

/

Neomluveni:

/

Tajemník:

Mgr. Jiří Tůma

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Hana Vinčálková, ekonomka, analytička
Mgr. Jiří Tůma, metodik sociálních služeb
Ing. Martina Semrádová, koordinátorka střednědobého plánu
Mgr. Martin Chochola, Ph.D., Lokální konzultant Jablonec nad Nisou a lokální
poradce pro bydlení

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání
Volba ověřovatele
Schválení zápisu
Kontrola plnění usnesení
Schválení programu jednání

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 25:
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 26:
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 45:
9. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
10. Agentura pro sociální začleňování – představení zprávy z terénního šetření
11. Různé
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Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru. Dnešní setkání proběhlo opět online prostřednictvím webové
aplikace TEAMS. Jednání VSV ZLK bylo v tomto termínu realizováno online z důvodu
vyhlášeného nouzového stavu a nepříznivé epidemiologické situace.
Při každém hlasování se vždy předsedkyně výboru každého jmenovitě zeptala, zda
návrhu rozumí návrhu a jaké je rozhodnutí dotyčné osoby (pro / proti).
Předsedkyně konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (online přítomno všech 13 členů;
jmenovitě potvrzeno).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena
paní Lenka Malá, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/14
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje zvolil ověřovatele zápisu 4. jednání
paní Lenku Malou.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VÝSLEDEK:

přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 2/21. Paní Anna
Provazníková, ověřovatelka minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/15
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 2/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato
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4. Kontrola plnění usnesení
Ad usnesení č. 1/20/01/VSV/10 - podrobnější představení krajských webů se sociální
tématikou, zejména Katalog sociálních služeb Libereckého kraje – úkol posunut na první
setkání, které nebude online.
5. Schválení programu jednání
Předsedající otevřela diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce a vyzvala
ke hlasování o programu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/16
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu třetího
jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 25:
Předsedkyně výboru, paní Weissová vyzvala pana Tulpu k představení předkládaného
materiálu. Pan Tulpa představil bod do zastupitelstva č. 25 „Procesní postup pro zadavatele a
poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje při podávání žádostí pro zařazení
nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.“
Představení materiálu doplnila paní Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí a pan Tůma,
metodik sociálních služeb.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení Procesní postup pro zadavatele
a poskytovatele sociálních služeb na území Libereckého kraje při podávání žádostí pro
zařazení nových kapacit sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje 2021 – 2023 pro rok 2022 a rok následující.
Tento procesní postup je součástí aktualizace Základní sítě sociálních služeb v rámci platného
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021 – 2023, který je
stěžejním strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti. Stanovuje vize, priority
a strategické cíle pro řešení nepříznivých sociálních situací občanů kraje za podpory obcí
a sociálních služeb, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Každý rok mapujeme potřeby jednotlivých obcí Libereckého kraje, porovnáváme
s rozvojovými cíli střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a zapracováváme s ohledem
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na finanční možnosti do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Termíny výzev
stanovujeme s ohledem na harmonogram financování sociálních služeb v rámci dotací MPSV.
Termín výzvy pro zadavatele sociálních služeb k podání rozvojových záměrů na změnu
kapacity v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje 2021 – 2023 na rok 2022 je 15.
března 2021 až 29. března 2021. Přesný termín výzvy pro poskytovatele sociálních
služeb za účelem aktualizace údajů Základní sítě sociálních služeb LK 2021 – 2023 na rok
2022 bude stanoven v červenci 2021.
Podstatou předkládaného materiálu je sdělení odboru sociálních věcí o procesním postupu pro
sběr podkladů pro případné změny v Základní síti pro rok 2022 (tzn. pro první aktualizaci sítě
v platném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro roky 20212023). Předkládaný materiál je harmonogramem na sebe navazujících činností. Materiál jde
rozdělit na dvě části. 1) Sběr rozvojových záměrů od obcí, tzn. zjištění potřebnosti (jaké
životní potřeby je třeba v daném území řešit a jakými druhy služeb je tyto potřeby nutné
sanovat). Tento sběr probíhá každoročně ve stejném termínu. Z těchto zjištěných potřeb pak
odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou skupinou odboru a koordinátory plánování
v území jednotlivých obcí s rozšířenou působností předkládá orgánům kraje návrh na vypsání
Výzev pro konkrétní poskytovatele. Tento krok je nutné znát do května, neboť je nutné
případné rozšíření Základní sítě sociálních služeb zohlednit v žádosti o účelovou dotaci vůči
MPSV na pokrytí sítě roku následujícího. 2) Orgány kraje se pak vyjadřují, zda budou dané
výzvy vypsány či nikoliv. Tento druhý krok se udává v druhé polovině roku. Na vypsané
výzvy se hlásí konkrétní poskytovatelé sociálních služeb působících na území Libereckého
kraje.
K předkládanému bodu byla rozsáhlá diskuse. K tématu zazněly zásadní otázky:
1) Bude kraj optimalizovat/snižovat kapacity v síti? P. Tupla – předpokládáme, že
nikoliv, bude ale dále diskutováno.
2) Pokud bude kraj rozšiřovat síť, bude kraj navyšovat kofinancování? Na kofinancování
z krajských prostředků je nyní krajem uvolňováno 10 milionů na tzv. předfinancování.
Pan Tulpa dále informoval členy výboru, že sociální resort bude usilovat o finanční
prostředky z hospodářského výsledku (HV), a to pro tento rok. Dále informoval o dopise,
který obdržel ze strany MPSV jako odpověď na dopis směřovaný paní ministryni Maláčové.
„… situace není v tomto roce v oblasti sociálních služeb vůbec jednoduchá a je mimo jiné
zapotřebí sanovat zvýšené finanční potřeby poskytovatelů sociálních služeb v důsledku
epidemie Covid-19. V tomto kontextu vláda schválila i pro tento rok mimořádné prostředky ve
výši 5 mld. na mimořádnou podporu sektoru sociálních služeb. Z těchto prostředků budou
v rámci mimořádných dotačních řízení všem registrovaným sociálním službám, které podají
žádost, proplaceny prostředky na sanaci vícenákladů a výpadků zdrojů v důsledku epidemie.
O případném navýšení provozních dotací je resort práce a sociálních věcí ochoten jednat,
nicméně dovoluji si upozornit, že na dotace ze státního rozpočtu není právní nárok
a předpoklad 100% uspokojení požadavku na dotaci je zřídkakdy naplněn. V případě
chybějících prostředků státního rozpočtu je pak zapotřebí zapojit do financování sítě
sociálních služeb ve zvýšené míře i jiné veřejné zdroje.“
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Členové výboru by uvítali optimalizaci Základní sítě sociálních věcí LK pro další období.
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/17
Návrh na usnesení:
Výbor sociálních věcí po projednání doporučuje předkládaný materiál Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 5

PROTI: 2

ZDRŽEL SE: 6

VÝSLEDEK:
Výbor sociálních věcí
nepřijal usnesení

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 26:
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení mimořádného 2. kola
dotačního řízení na rok 2021 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, a to v souvislosti s reformou duševního
zdraví
Pan Tulpa představil předkládaný materiál, paní Šebková doplnila.
Důvodová zpráva
Liberecký kraj vyhlašuje řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
o sociálních službách, které je financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu,
kterou kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu
poskytování sociálních služeb v roce 2021.
Tato povinnost pro kraj plyne ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně z § 101a.
Liberecký kraj obdržel od MPSV dne 8. 1. 2021 Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na
r. 2021, ve kterém je deklarováno, že kraji je přiznána neinvestiční dotace na podporu
financování sociálních služeb v Libereckém kraji ve výši 834.268.445 Kč.
Z této částky kraj musí použít část alokace ve výši 27.426.728 Kč na financování výdajů
sociálních služeb v souvislosti s reformou duševního zdraví. Právě tyto prostředky kraj bude
přerozdělovat v rámci mimořádného (2. kola) dotačního řízení.
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Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím
aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Žadatelé o finanční podporu, včetně krajských úřadů, jsou povinni tuto
aplikaci využívat pro podávání žádostí o dotace, též pro posouzení žádostí o dotace
poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory. Za podanou žádost poskytovatele sociálních
služeb o dotaci se považuje pouze žádost, která je podána kraji prostřednictvím tohoto
počítačového programu, jak je uvedeno v § 101a, odst. 5, zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Mimořádné 2. kolo dotačního řízení je určeno na kofinancování výdajů poskytovatelů
sociálních služeb v souvislosti s reformou duševního zdraví, kteří poskytují své služby na
území Libereckého kraje.
V tomto dotačním kole lze podat žádost o dotaci jen na vyčleněné kapacity sociálních služeb
pro cílovou skupinu uživatelů s chronickým duševním onemocněním a/nebo s kombinovaným
postižením v souvislosti s reformou duševního zdraví.
Finanční prostředky budou použity na podporu poskytování sociálních služeb, které
mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány
v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora sociálních služeb podle § 101a
zákona o sociálních službách).
Sociální služby takto financované, jsou považovány (dle stanoviska MPSV) za „služby
v obecném hospodářském zájmu“ (z anglického Social services of general economic interest),
coby pojmu evropského práva. Finanční podpora na sociální služby z dotace ze státního
rozpočtu musí být poskytnuta v souladu Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince
2011, č. 2012/21/EU, 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 (dále jen „Rozhodnutí
2012/21/EU“).
Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků dotace ze státního rozpočtu v rámci
mimořádného 2. kola financování bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu
od 3. – 14. 5. 2021. Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2021 je dostupná na portálu
MPSV.
Termín pro předložení žádosti je do 14. 5. 2021, v elektronické podobě prostřednictvím
softwaru, který pro účely dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným
poskytovatelům Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Poskytovatelé budou podávat na jednotlivé kraje vždy jen jednu žádost, která bude obsahovat
žádosti o dotace na jednotlivé sociální služby. Součástí elektronické žádosti budou tyto
přílohy:
1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
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2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a
rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF);
3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – v případě, že žádost
podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
4. Formulář: Vyčleněné kapacity sociální služby (úvazky pracovníků v přímé péči,
v případě pobytové služby lůžka), (předkládají všichni žadatelé), (Excel);
5. Koncepce péče o klienty s duševním onemocněním v sociální službě, na kterou je
žádána finanční podpora, a to v max. rozsahu 1 strany formátu A4 (předkládají
všichni žadatelé), (PDF)
Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.
Ppředpokládaný harmonogram mimořádného 2. kola dotačního řízení (dále jen DŘ):
02. 03. 2021
23. 03. 2021
30. 03. 2021
01. 04. 2021

projednání a schválení vyhlášení DŘ Radou Libereckého kraje
projednání vyhlášení DŘ Výborem sociálních věcí ZK
projednání a schválení vyhlášení DŘ Zastupitelstvem Libereckého kraje
zveřejnění vyhlášení DŘ dle § 10c, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (zveřejněno min. 30 dní před počátkem lhůty pro podávání
žádostí)
03. 05. – 14. 05. 2021 přijímání žádostí o finanční prostředky od subjektů
17. 05. – 28. 05. 2021 vyhodnocení žádostí o finanční podporu a zpracování materiálu
pro orgány kraje s návrhem na poskytnutí alokace pro
jednotlivé subjekty
Červen 2021
projednání a schválení výše alokace pro jednotlivé subjekty v orgánech
kraje
Červenec – srpen 2021 administrace dodatků ke smlouvám a vyplacení 1. splátky
alokace konečným příjemcům

Předsedkyně výboru dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/18
Návrh na usnesení:
Výbor sociálních věcí po projednání doporučuje předkládaný materiál Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: Přijato
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8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 45:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/21 - snížení výdajů v kapitole 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů v kapitole 912 05 - Účelové příspěvky,
odbor sociálních věcí – APOSS Liberec, p. o. – Provozování objektu pro osoby bez přístřeší
COVID + III.
Pan Tulpa představil předkládaný materiál. Jedná se o zařízení pro osoby covid +, které jsou
bez domova či jsou osobou vykázanou.
Důvodová zpráva
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 94/21, jehož předmětem je navýšení finančních prostředků v celkové výši 2.000.000 Kč
v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí převedením finančních
prostředků z kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí. Finanční prostředky budou
následně poskytnuty příspěvkové organizaci APOSS Liberec formou účelového
neinvestičního příspěvku na zajištění provozu objektu pro osoby bez přístřeší COVID+ III na
období březen – duben roku 2021.
Vyčíslené skutečné náklady budou fakturovány jednotlivým obcím s rozšířenou působností.
Dle domluvy s obcemi s rozšířenou působností bude fakturace provedena ve výši 50 % podle
obyvatel v jednotlivých regionech a zbylých 50 % podle vykázaných lůžkodnů a trvalého
bydliště umístěných osob bez přístřeší. Získané finanční prostředky budou následně vráceny
do kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/19
Návrh na usnesení:
Výbor sociálních věcí po projednání doporučuje předkládaný materiál Zastupitelstvu
Libereckého kraje schválit
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 13

PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: Přijato

9. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 74/21 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021, navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí.
Pan Tulpa ústně informoval členy výboru o převodu finančních prostředků.
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Důvodová zpráva:
Předmětem předloženého materiálu je rozpočtové opatření č. 71/21, kterým se navýší zdroje
rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021 prostřednictví financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje celkově o částku 2.313.346 Kč a
současně se navýší výdaje kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, o celkovou
částku 2.313.346 Kč. Tyto výdaje budou použity na řešení naléhavých potřeb v oblasti
sociálních služeb.
Jedná se o vratku finančních prostředků z rozpočtu kraje prostředků MPSV z minulého
období, z roku 2019 ve výši 2.313.346 Kč. Tyto finanční prostředky vrátily organizace
sociálního resortu do rozpočtu v roce 2020. Od roku 2021 musí být navrácené finanční
prostředky od poskytovatelů sociálních služeb z nespotřebované dotace MPSV při finančním
vypořádání vráceny Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Diskuse: Přítomní neměli žádné dotazy.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 3/21/VSV/20
Výbor sociálních věcí po projednání bere na vědomí předkládaný materiál do Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK:

přijato

10. Agentura pro sociální začleňování – představení zprávy z terénního šetření
„Kvantitativní sběr dat v oblasti bydlení na úrovni obcí v Libereckém kraji“
Předsedkyně výboru přivítala na jednání sociálního výboru pana Martina Chocholu (Mgr.
Martin Chochola, Ph.D., Lokální konzultant Jablonec nad Nisou a lokální poradce pro
bydlení).
Členové výboru měli možnost si prezentovaný materiál prostudovat – viz https://odborsocialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-0.
Pan Chochola představil členům výboru prezentaci „Kvantitativní sběr dat v oblasti bydlení
na úrovni obcí v Libereckém kraji“. Prezentace je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse: Přítomní neměli žádné dotazy.
11. Různé
a) Předsedkyně výboru informovala a vyzvala členy, že pokud budou chtít sami mohou
přinášet témata k prezentování na výboru sociálních věcí.
b) Pan Pěnička požádal o dřívější zasílání zápisu z Výboru sociálních věcí. Bude zasílán
současně s odesláním ke kontrole ověřovatelem zápisu.
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c) Členové výboru by chtěli zahájit co nejdříve diskuzi o optimalizaci Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje. Předsedkyně výboru vyvolá navazující jednání.

Příští jednání bude v úterý dne 20. 4. 2021 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. V jednací místnosti č. 111 v přízemí hlavní budovy / online
prostřednictvím Microsoft Teams.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Liberec 23. 2. 2021
Zapsal:
Mgr. Jiří Tůma, v. r.
tajemník Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
Lenka Malá, v. r.
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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