Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
ZÁPIS č. 6/21
zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje
ze dne 15. 6. 2021
Přítomni:

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

Omluveni:

Daniela Weissová; Jaroslava Bizoňová; Nikola Rybová

Neomluveni: Tajemník:

Ing. Martina Semrádová

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Bc. Jan Gabriel, MBA předseda APSS LK

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. 39:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/21 – úpravy v kapitolách 920 05 –
Kapitálové výdaje a 920 14 – Kapitálové výdaje, oprava kanalizace Jedličkův ústav
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 40:
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 41:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Výsledky 2. kola dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
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9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 42:
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení 3. kola dotačního
řízení pro rok 2021 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 – MPSV
10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 43:
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje 2021+ - aktualizace pro rok 2022
11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 44:
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v
roce 2022
12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 62:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/21 – úpravy v kapitole 926 05 - Dotační
fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací v programu 5.1
13. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK:
Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
14. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
Rozpočtové opatření č. 197/21 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti výkonu
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
organizacím pověřeným k výkonu SPOD
15. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
Rozpočtové opatření č. 198/21 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti rodinné
politiky z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021
16. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
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Rozpočtové opatření č. 199/21 - úpravy v kapitole 914 05 – Působnosti, přijetí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Ministerstva vnitra, vedené pod ÚZ 14032,
na projekt „Liberecký kraj - preventivní brožura pro cizince“
17. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
Rozpočtové opatření č. 194/21 – navýšení celkových příjmů rozpočtu kraje o účelovou
neinvestiční dotaci a navýšení výdajové kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém
kraji“
18. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
Rozpočtové opatření č. 202/21 - úpravy v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky, odbor
sociálních věcí - změna účelových příspěvků Domov a Centrum denních služeb
Jablonec
19. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
Rozpočtové opatření č. 201/21 - úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
20. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace:
Zpráva o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. lokalita Sosnová“ a Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“
21. Materiál ke schválení:
Regionální akční plán Libereckého kraje – Deinstitucionalizace sociálních služeb
22. Schválení harmonogramu jednání Výboru sociálních věcí na druhé pololetí
23. Různé
24. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila místopředsedkyně výboru Eva Zbrojová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty.
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Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 9 členů po příchodu p. Provazníkové 10
členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena
paní Jozífková, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/38
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje zvolil ověřovatele zápisu 6. zasedání
paní Jozífková.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Místopředsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 4/21. Paní Eva
Zbrojová, ověřovatelka minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/39
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 5/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

4. Kontrola plnění usnesení
Všechny úkoly jsou splněny
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: 6/21/VSV/40
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem programu šestého
jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Na jednání přišla paní Provazníková
6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 39:
Paní Zbrojová vyzvala pana Tulpu k představení předkládaného materiálu. Pan Tulpa
představil bod do zastupitelstva č. 39 Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/21 –
úpravy v kapitolách 920 05 – Kapitálové výdaje a 920 14 – Kapitálové výdaje, oprava
kanalizace Jedličkův ústav. Informaci doplnila paní Šebková.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení Změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 172/21 – snížení výdajů kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odboru sociálních
věcí a navýšení výdajů v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku.
Výdaje se sníží:
V kapitole 920 05 - Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí, celkově o částku 2.000.000 Kč:
•
akce číslo 590961501 – Jedličkův ústav – oprava kanalizační přípojky domu B v
celkové výši 2.000.000 Kč,
Výdaje se navýší:
V kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, celkově
o částku 2.000.000 Kč:
•
zavedení nového SU, č. a. SU akce číslo 1491301501 – Jedličkův ústav – oprava
kanalizační přípojky domu B v celkové výši 2.000.000 Kč.
Jedná se o finanční prostředky určené na odstranění havarijního stavu kanalizace v souvislosti
s rekonstrukcí III. NP domu B.
Havarijní situace – ležatá kanalizace pav. B – odůvodnění Jedličkův ústav p.o.
Kanalizace je značně zarostlá kořenovým systémem listnatých stromů a při větším zatížení
splaškovou vodou a běžnou odpadní vodou dochází k ucpání kanalizace a následnému
provalení, kde odpadní voda se vylije na veřejnou komunikaci a chodník. Potom následuje
proplach. Při znovuotevření III. NP budovy B nebude tento stav udržitelný.
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V rámci projektu "Rekonstrukce III. NP Domu B" byla již provedena kalkulace opravy výše
uvedené kanalizace při výběru dodavatele stavby. Jedná se o vyvolanou investici v souvislosti
s rekonstrukcí III. nadzemního podlaží a tvoří neuznatelný náklad projektu. Z tohoto důvodu
je akce zařazena do kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy.
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/41
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 172/21, kterým se upravují kapitoly 920 05 –
Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí a 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a
správy nemovitého majetku v celkové výši 2.000.000 Kč následovně:
1.
snížení kapitoly 920 05 – Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí o celkovou částku
2.000.000 Kč, akce č. 0590961502 – Jedličkův ústav, příspěvková organizace – oprava
kanalizační přípojky domu B,
2.
navýšení kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, v celkové výši 2.000.000 Kč, zavedením nového SU akce číslo 1491301501 –
Jedličkův ústav – oprava kanalizační přípojky domu B.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 40:
Pan Tulpa představil materiál- Změna příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací
resortu sociálních věcí. Informace doplnila paní Šebková.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změnu příloh
č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí:
1.
Denních a pobytových služeb, příspěvková organizace, které byly na základě
směnné smlouvy OLP/2492/2020 převedeny v katastrálním území Česká Lípa
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pozemky p. p. č. 5825/311 o výměře 655 m2 v ceně 378.721,00 Kč, jehož součástí je
stavba č. p. 2905, občanská vybavenost v ceně 5.055.690,60 a p. p. č. 5825/312 o
výměře 2.178 m2 v ceně 1.259.319,60 Kč, jehož součástí je hřiště bez čp/če v ceně
206.268,80 Kč. Pozemky a budovy v celkové ceně 6.900.00 Kč.
2.
Domov a centrum aktivity, příspěvková organizace, které byl na základě
směnné smlouvy OLP/2475/2020 převeden v katastrálním území Hodkovice nad
Mohelkou pozemek p. p. č. 2293 v ceně 5.267,20 Kč a pozemek č. 2306 převeden na
základě stejné smlouvy na KÚ LK v ceně 10.454 Kč. Dále došlo k technickému
zhodnocení budovy ul. Mánesova č. p. 493, Hodkovice nad Mohelkou – rekonstrukce
střechy v ceně 299.310 Kč, která byla hrazena z investičního fondu organizace.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/42
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov a Centrum aktivity příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463042 Hodkovice nad Mohelkou,
2) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Denní a pobytové služby, příspěvková
organizace se sídlem Hradecká 2905, 470 05 Česká Lípa, a to z důvodu převzetí nemovitého
majetku do užívání.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 41:
Paní místopředsedkyně vyzvala pana Tulpu k představení materiálu: Změna rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 173/21 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola
dotačního řízení v roce 2021, prostředky kapitoly 313 - MPSV
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Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem předloženého materiálu je projednání změny rozpočtu – rozpočtového opatření
č.173/21, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí,
financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v roce 2021, v celkové výši 27.426.728 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a které zahrnuje:
a)

snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních
služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 27.426.728 Kč

b)

a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z
prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 27.426.728 Kč,

a to na základě vyhodnocení žádostí v rámci 2. kola financování sociálních služeb na rok
2021.
Druhé kolo dotačního řízení bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří se zapojují
do reformy duševního zdraví. V rámci mimořádného 2. kola bylo možné 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.
Ve druhém kole Liberecký kraj obdržel celkem 30 žádostí na 45 služeb v celkovém
požadavku 106 563 493 Kč. Z počtu 45 služeb bylo podáno 35 žádostí na služby sociální
péče, 9 žádostí na služby sociální prevence a 1 žádost na služby sociálního poradenství.
Proces hodnocení žádostí:
Nejprve byl hodnocen administrativní soulad a soulad se zákonem č. 108/2016 Sb.,
o sociálních službách, dále soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2021 – 2023, resp. Základní sítí sociálních služeb LK na rok
2021.
8 služeb nevyhovělo parametru cílové skupiny daného vyhlášením dotačního řízení. V
některých případech bylo zjištěno, že požadavek na sociální službu byl nadhodnocen, proto
byl ze strany kraje tento požadavek krácen.
Poté byla stanovena optimální výše dotace, která v úhrnu činila 79.936.196 Kč. Tím, že na
reformu duševního zdraví bylo vyčleněno 27.426.728 Kč, musela být optimální dotace
jednotlivých sociálních služeb pokrácena na reálnou výši dotace. Při krácení požadavku byl
brán zřetel na výši požadavku v druhém kole, na výši požadavku v prvním kole dotačního
řízení a na skutečnou alokaci finančních prostředků z prvního kola. Výše reálné finanční
podpory zohledňuje i specifika sociálních služeb dle priorit kraje pro dotační řízení na rok
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2021 a mechanismus stanovený v Metodice MPSV na rok 2021. Nikdy nesměl být překročen
požadavek konkrétního poskytovatele.
Výsledkem je stanoven reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na
rok 2021 v souvislosti s reformou duševního zdraví.
Přehled 2021:
Mimořádné 2. kolo

r. 2021

Sběr žádostí prostřednictvím systému Okslužby - poskytovatel /termín
3. - 14. 5. 2021

Pozn. Z důvodu vypnutí datového centra OKsystému dne 14.5.2021 (od 15 hodin do
15.5.2021 do 24 hodin) byl prodloužen termín do 17.5.2021
Celkový počet žádostí v 2. kole / počet poskytovatelů

30

Počet sociálních služeb, na které byla žádána finanční podpora

45

Celková výše požadavku poskytovatelů soc. služeb v Kč na rok

106.563.493 Kč

Kontrola souladu se SPRSS LK - vyřazené služby

0

Služby vyřazené z důvodu nesplnění zaregistrované cílové skupiny

8

Počet služeb k dalšímu hodnocení
Reálná alokace pro subjekty poskytující sociální služby v LK, které jsou součástí
Základní sítě sociálních služeb LK na daný rok

37

27.426.728 Kč

Reálná alokace pro příspěvkové organizace sociálního resortu LK na daný rok

9.594.345 Kč

Reálná alokace pro ostatní subjekty poskytující sociální služby v LK, které jsou
součástí Základní sítě sociálních služeb LK na daný rok

17.832.383 Kč

Nerozdělená alokace, určená pro tzv. krizové dofinancování sociálních služeb v
případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového
financování (bude vyhlašováno 3. kolo dotačního řízení)

18.351.717 Kč
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Režim dotačního řízení vyplývá ze zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Kraj o výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby rozhoduje v
samostatné působnosti na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž rozhodovací procesy na úrovni kraje musí
probíhat v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře.
Vyřazené služby z důvodu nesplnění parametru cílové skupiny daného vyhlášením dotačního
řízení.
Název

IČO

Diakonie Beránek z.s.

Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace

Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace

Sídlo

Registrační
číslo
služby

1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
40233189 460 07 Liberec 7
Vítězslava Nezvala
87/14
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad
71220011 Nisou 2

Jestřebí 126
48282936 471 61 Jestřebí
Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
28700210 460 01 Liberec 1
Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
28700210 460 01 Liberec 1
Pod Perštýnem 321/1
Liberec IV-Perštýn
28700210 460 01 Liberec 1
Na Perštýně 352/33
Liberec IV-Perštýn
25447726 460 01 Liberec 1
nám. Českých bratří
36/1
Liberec V-Kristiánov
27291049 460 05 Liberec 5

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Reva o. p. s.

Společnost Dolmen, z.ú.

Druh služby

pečovatelská
5231429 služba

domovy pro
9139875 seniory
domovy pro
osoby se
zdravotním
3438523 postižením
odlehčovací
3069495 služby
odlehčovací
4343228 služby
odborné sociální
9543067 poradenství

2049573 osobní asistence

5227172 chráněné bydlení

Alokace ve výši 27.426.728 Kč byla rozdělena mezi níže uvedené subjekty:
A) Příspěvkové organizace sociálního resortu Libereckého kraje
Název

IČO

Sídlo

Registrační
číslo služby

Druh služby

Kofinancov
ání sociální
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služby v Kč
Denní a pobytové
sociální služby,
příspěvková organizace

48282961

Domov a Centrum
aktivity, příspěvková
organizace

71220097

Domov a Centrum
aktivity, příspěvková
organizace

71220097

Domov a Centrum
denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková
organizace

75070758

Domov důchodců
Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková
organizace

71220046

Domov důchodců
Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace

85782

Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková
organizace

48282928

Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková
organizace

71220003

Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

71220038

Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková
organizace

71220054

Hradecká 2905
Česká Lípa
470 06
Česká Lípa 6
Liberecká 451
463 42
Hodkovice nad
Mohelkou
Liberecká 451
463 42
Hodkovice nad
Mohelkou
U Balvanu
4117/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Jindřichovice
pod Smrkem 238
463 65 Nové
Město pod
Smrkem
Dolní Rokytnice
291
512 44
Rokytnice nad
Jizerou 1
Benešova 1
471 52 Sloup v
Čechách
Velké Hamry
600
468 45 Velké
Hamry
U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad
Nisou
463 11 Liberec
30
Domažlická 880
Liberec III-Jeřáb
460 10 Liberec
10

2293541

denní
stacionáře

162.822

4418892

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

945.591

4890597

chráněné
bydlení

278.400

1347706

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

307.280

9266427

domovy se
zvláštním
režimem

598.874

8760544

domovy se
zvláštním
režimem

1.816.080

9835515

domovy se
zvláštním
režimem

1.509.405

4630845

domovy se
zvláštním
režimem

1.150.000

9621480

domovy se
zvláštním
režimem

163.858

7326055

domovy se
zvláštním
režimem

855.352
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OSTARA, příspěvková
organizace
Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace

48282944

193771

Celkem

Pivovarská 693
Cvikov II
471 54 Cvikov

7759833

Benešov u Semil
180
7007714
512 06 Benešov
u Semil
Počet služeb

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

989.512

týdenní
stacionáře

817.171

12

9.594.345

B) Ostatní subjekty poskytující sociální služby v LK a jsou součástí Základní sítě
sociálních služeb LK na rok 2021
Název

Buona Strada s.r.o.

Centrum LIRA, z.ú.

IČO

Venušina 544/6
Liberec I-Staré
Město
4570243 460 01 Liberec 1
Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
28731191 460 07 Liberec 7

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

DH Liberec, o.p.s.

27298523

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec
o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec
o.p.s.

Sídlo

46749411

Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

Registrační
číslo služby

Druh služby

denní
7885329 stacionáře

3959325 raná péče
sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s
4823957 dětmi

chráněné
7044506 bydlení

Kofinancová
ní sociální
služby v Kč

118.000

834.500

550.277

895.200

domovy se
zvláštním
1226991 režimem

1.062.231

podpora
samostatného
3596108 bydlení

2.265.146

chráněné
3865693 bydlení
sociálně
terapeutické
5563434 dílny

97.184

624.367

12

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

FOKUS Liberec
o.p.s.

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
46749411 460 15 Liberec 15

FOKUS Semily, z.s.

22871080

FOKUS Semily, z.s.

22871080

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

MAREVA z.s.

MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

1679198

25405080

Rodina24 z. ú.

22829903

Rodina24 z. ú.

22829903

Rytmus Liberec,
o.p.s.

27322793

Sdružení TULIPAN,
z.s.

26672472

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

Nad Školami 480
513 01 Semily
Nad Školami 480
513 01 Semily
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 415
Turnov
511 01 Turnov 1
Na Pískovně
657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Generála Svobody
83/47
Liberec XIII-Nové
Pavlovice
460 01 Liberec 1
Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Nerudova 3113/17
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Sokolská 113/8
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště

sociální
8208204 rehabilitace
sociálně
terapeutické
6265472 dílny
sociální
8899363 rehabilitace
sociálně
terapeutické
4661168 dílny
podpora
samostatného
7471836 bydlení
centra
denních
9314906 služeb

pečovatelská
7734736 služba

762.658

337.147
324.493

649.266

1.893.500

504.931

1.098.090

osobní
4873800 asistence

160.000

domovy se
zvláštním
5391602 režimem

479.471

osobní
8419868 asistence

970.842

sociální
2527518 rehabilitace

756.000

chráněné
8533092 bydlení

1.126.820

osobní
7143232 asistence

254.700
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Společnost Dolmen,
z.ú.

Společnost Dolmen,
z.ú.
Zdravotně sociální
služby Turnov
Zdravotně sociální
služby Turnov
Celkem

27291049

27291049

854883

854883

nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1
Počet služeb

podpora
samostatného
4353078 bydlení

681.660

sociálně
terapeutické
6650186 dílny

552.500

pečovatelská
8719331 služba
domovy se
zvláštním
9274680 režimem
25

700.000

133.400
17.832.383

Poskytnutí finančních
Po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření v zastupitelstvu kraje a po uzavření
dodatku smlouvy a zveřejnění v registru smluv budou peněžní prostředky vyplaceny
příjemcům ve dvou splátkách na č. bankovního účtu příjemce (v případě příspěvkových
organizací obcí na bankovní účet zřizovatele, tj. obce). První splátka ve výši 60 % bude
poskytnuta krajem do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti Dodatku ke Smlouvě.
Přehled poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu pro podporu
registrovaných sociálních služeb v Libereckém kraji od roku převodu financování na
kraje, tj. v letech 2015 – 2021

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitola 313 MPSV (finanční podpora v letech 2015 - 2021) v Kč
Podpořený
rok

2015

2016

2017

2018

2019 bez
dofinancování

2020

2019 s
dofinanc.
kraje

2021

Alokace
celkem pro
kraj

346.104.000

368.341.000

450.137.853

593.038.925

626.158.925 667.558.925

728.532.845

Požadavek
kraje

425.705.399

438.480.000

451.700.000

648.091.000

712.189.900 712.189.900

997.286.217 1.062.352.000

81,30%

84,00%

99,65%

91,51%

Uspokojení
požadavku
kraje (v Kč)

87,92%

93,73%

73,05%

834.268.445

78,53%

Diskuse: proběhla krátká diskuse
Paní Janoušková (ředitelka Hospice sv. Zdislavy) ohlásila střet zájmu.
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Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/43
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.173/21, kterým se upravují ukazatele v
kapitole 917 05 - Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z
rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2021, v
celkové výši 27.426.728 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních
služeb z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 27.426.728 Kč
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 27.426.728 Kč,
2) vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na r. 2021
a rozhodnout o
1) poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 v úhrnném objemu
17.832.383 Kč, příjemcům dle důvodové zprávy,
2) o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2021 žadatelům dle důvodové
zprávy.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato
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9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 42:
Pan Tulpa představil materiál Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona Vyhlášení 3. kola dotačního řízení pro rok 2021 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313
– MPSV: podle nové informace z MPSV o možném dofinancování sociálních služeb, bude
důležité materiál do zastupitelstva doplnit, aby všechny finanční prostředky určené
poskytovatelům sociálních služeb (včetně těch co přijdou z MPSV jako dofinancování a
neznáme ještě výši částky) byly administrovány a vyplaceny tak, že nedojde ke zbytečným
zdržením. Proto je potřeba doplnit větu do důvodové zprávy a Přílohy č. 1 „Vyhlášení
mimořádného třetího kola dotačního řízení pro rok 2021 v oblasti poskytování sociálních
služeb v Libereckém kraji“ takto: „Celkový finanční objem, který je k dispozici pro toto
kolo dotačního řízení, činí 18.351.717 Kč. Tato částka může být navýšena o případné
vratky od poskytovatelů sociálních služeb, kteří vrátí finanční prostředky Libereckému
kraji do 31. 8. 2021 a o 4,14 % z celkového ročního republikového objemu finančních
prostředků určených na dofinancování jednotlivých vyšších územně samosprávných
celků, tj. krajů ČR.“
Důvodová zpráva materiálu:
Liberecký kraj vyhlašuje třetí kolo dotačního řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků dotace ze
státního rozpočtu. Státní dotaci 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.
Část alokace kraj ponechal pro další – mimořádné 3. kolo dotačního řízení, které je určeno
pro tzv. krizové dofinancování sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše
finanční podpory v rámci vícezdrojového financování.
„Celkový finanční objem, který je k dispozici pro toto kolo dotačního řízení, činí
18.351.717 Kč. Tato částka může být navýšena o případné vratky od poskytovatelů
sociálních služeb, kteří vrátí finanční prostředky Libereckému kraji do 31. 8. 2021 a o
4,14 % z celkového ročního republikového objemu finančních prostředků určených na
dofinancování jednotlivých vyšších územně samosprávných celků, tj. krajů ČR.“
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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.
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 3. kola financování bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu
od 16. 8. 2021 do 5. 9. 2021.
Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2021 je dostupná na portálu MPSV.
Termín pro předložení žádosti je do 5. 9. 2021, v elektronické podobě prostřednictvím
softwaru, který pro účely dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným
poskytovatelům Ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě technických potíží na straně
dodavatele aplikace je možné ve výjimečném případě termín pro podání žádosti prodloužit.
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 k podání žádosti o dotaci (PDF) – kopie dokladu opravňující jednat
jménem příjemce;
4. Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu výpadku finančního zdroje
(předkládají všichni žadatelé), (libovolný formát), (toto zdůvodnění bude obsahovat i
seznam obcí, u kterých daný poskytovatel žádal o financování, částku kterou žádal +
další případné zdroje).
Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.
Předpokládaný harmonogram mimořádného 3. kola dotačního řízení (dále jen DŘ):
01. 06. 2021
15. 06. 2021
22. 06. 2021
01. 07. 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)
16. 08. – 05. 09. 2021
přijímání žádostí o finanční prostředky od subjektů
06. 09. – 30. 09. 2021
vyhodnocení žádostí o finanční podporu a zpracování materiálu
pro orgány kraje s návrhem na poskytnutí alokace pro jednotlivé
subjekty
05. 10. 2021
projednání a odsouhlasení výše alokace pro jednotlivé subjekty v Radě
Libereckého kraje
19. 10. 2021
projednání výše alokace pro jednotlivé subjekty ve Výboru sociálních
věcí
22. 10. 2021
projednání výše alokace pro jednotlivé subjekty ve Finančním výboru
26. 10. 2021
projednání a schválení alokace pro jednotlivé subjekty v Zastupitelstvu
Libereckého kraje
Listopad 2021
administrace dodatků ke smlouvám a vyplacení alokace konečným
příjemcům
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/44
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje doplněný
materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, termín a podmínky
vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude
financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na
základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních
služeb v roce 2021, na dofinancování sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše
finanční podpory v rámci vícezdrojového financování
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 43:
Paní Zbrojová vyzvala pana Tůmu, aby představil materiál Metodika pro poskytovatele
sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021+ aktualizace pro rok 2022. Po projednání navrhovaných změn s paní Jozífkovou, došlo
k dohodě, zde vyměníme celou přílohu č. 1. Samotná úprava spočívá v doplnění jednoho
řádku a upřesnění fondu pracovní doby, vložení informace, konkrétně jde o Přílohu č. 1, str. 9
Tabulka „SPI – Efektivita/výkonnost služby – A/T“. Zde se doplní řádek s názvem

Název

Měrná
jednotka

Druh služby

KAPACITA – Personální zajištění
služby - ZSLK
: tzn. skutečný počet úvazků
pracovníků v přímé péči s platnou
smlouvou ve sledovaném období v
rozsahu fondu pracovních hodin, tj.
např. pro rok 2021 - 2016 h/úvazek **

hodina

§37; §39; §40; §41; §42; §43; §44*;
§45; §46; §54; §55; §56; §59; §60*;
§60a*; §61; §62; §64*; §65; §66; §67;
§69; §70*

KAPACITA – Reálné zajištění
kapacit
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: tzn. skutečný počet úvazků
(přepočtený roční průměr)
zabezpečující kapacitu sociální služby
v daném roce přepočítaný na hodiny fond pracovní doby je odvozen od
daného kalendářního roku (např. v
roce 2021 je fond pracovní doby 2016
pracovních hodin bez st. svátků a bez
zákonné dovolené); hodnota je tedy
násobkem skutečně zajištěných
úvazků v průběhu roku a skutečně
odpracovaných hodin adekvátně
pro příslušné období

hodina

VÝKONNOST – Přímá práce
: počet hodin fondu pracovní doby na
jeden úvazek na celý kalendářní rok

hodina

§37; §39; §40; §41; §42; §43; §44*;
§45; §46; §54; §55; §56; §59; §60*;
§60a*; §61; §62; §64*; §65; §66; §67;
§69; §70*

Pozn.:
* - týká se pouze poskytování
ambulantní a terénní formy
** - celkový počet skutečně
"zasmluvněných" úvazkohodin za
kalendářní rok, není podstatná
skutečná hodnota odpracovaného
času, ale smluvní zajištění fungování
služby.
Důvodová zpráva materiálu:
Orgánům Libereckého kraje předkládáme aktualizaci platné Metodiky pro poskytovatele
sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021+,
(dále jen Metodika 2021+), včetně jejích příloh.
Metodika 2021+ je pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje závazným dokumentem. Metodika 2021+ představuje pro
poskytovatele sociálních služeb soubor pravidel a očekávání ze strany Libereckého kraje,
jakožto hlavního zadavatele sociálních služeb / správce Základní sítě sociálních služeb kraje.
Metodika 2021+ představuje také stěžejní dokument ve vztahu ke „Smlouvě o poskytnutí
dotace/příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
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rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků ministerstva práce a sociálních věcí“ a
„Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“.
Metodika obsahuje přehled monitorovacích indikátorů, doporučení k optimálnímu
spolufinancování ze strany místních samospráv a doporučující formulář „jednání se
zájemcem“. Poslední jmenovaná příloha je primárně určena pro pobytové sociální služby –
služby péče (§49 - Domovy pro seniory a §50 - Domovy se zvláštním režimem). Formulář
jednání se zájemcem není pro služby napříč krajem jednotný, a to ani obsahem, ani formou.
Cílem tohoto materiálu bylo zavést jednotnou praxi tak, aby sbírané informace byly pro
poskytovatele navzájem použitelné.
Předmětem této aktualizace je několik změn:
1) K 1. 1. 2021 byla novelou zákona č. 117/1992 Sb. o daních z příjmů, vyhlášené ve Sbírce
zákonů dne 31. 12. 2020 zrušena evidence dlouhodobého nehmotného majetku u právnických
osob - netýká se krajů, obcí, svazků obcí a jejich příspěvkových organizací. Ve vztahu k
Metodice se jedná o úpravu výkazu, který sociální služby vykazují kraji, resp. MPSV.
2) V příloze č. 2 Metodiky 2021+ byla upravena sada SPI. V roce 2019 se jednalo o indikátor
přímo svázaný se Smlouvou o poskytnutí dotace / příspěvku zřizovatele z prostředku MPSV.
Tento indikátor ve smlouvě pro rok 2022 není. Sada SPI v rámci výkazu zůstává - došlo k
zpřesnění tohoto indikátoru, který má reflektovat skutečnou vykázanou kapacitu
poskytovatele za kalendářní rok. Dále byla provedena úprava výkazu v sadě F - viz bod 1.
3) Byla upravena příloha č. 3 Metodiky 2021+ - změna optimálního podílů spolufinancování
ze strany samosprávných celků. Tato změna souvisí s nutností zapojení spolufinancování ze
strany samospráv. Jednotlivé hodnoty reflektují skutečnost v minulých obdobích. Srovnání let
2021 a 2022 v tabulce níže:

Optimální výše stanoveného podílu spolufinancování nákladů
sociálních služeb
Skupina služeb
- název

Převažující
forma
poskytování

Formy
poskytování

Jednotka
kapacity

Druh služby

Optimální podíl
Optimální podíl
spolufinancová
spolufinancování zvláště z
ní zvláště z
veřejných zdrojů (bez dotace
veřejných
kraje z prostředků MPSV, bez
zdrojů (bez
úhrad uživatelů a zdrav.
dotace kraje z pojišťoven) pro udržitelnost sítě
prostředků
aktualizovaná Metodika pro
MPSV, bez
rok 2022
úhrad uživatelů
a zdrav.
pojišťoven) pro
udržitelnost sítě
Metodika pro
rok 2021
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§37 - Odborné A
sociální
poradenství

Ambulantní a úvazek
terénní

§37 - Odborné
sociální
poradenství

35%

30%

§39 - Osobní T
asistence
§40 T
Pečovatelská
služba
§41 - Tísňová T
péče
§42 T
Průvodcovské
a
předčitatelské
služby
§43 - Podpora T
samostatného
bydlení
§44 T
Odlehčovací
služby (A, T)
§44 P
Odlehčovací
služby (P)
§45 - Centra A
denních služeb

Terénní

§39 - Osobní
asistence
§40 Pečovatelská
služba
§41 - Tísňová
péče
§42 Průvodcovské
a
předčitatelské
služby
§43 - Podpora
samostatného
bydlení
§44 Odlehčovací
služby
§44 Odlehčovací
služby
§45 - Centra
denních služeb

25%

20%

30%

30%

20%

20%

20%

10%

30%

25%

25%

25%

30%

30%

25%

25%

§46 - Denní
stacionáře
§47 - Týdenní
stacionáře

30%

25%

15%

15%

úvazek

Ambulantní a úvazek
terénní
Terénní

úvazek

Ambulantní a úvazek
terénní

Terénní

úvazek

Ambulantní a úvazek
terénní
Pobytová

lůžko

ambulantní

úvazek

ambulantní

úvazek

Pobytová

lůžko

§48 - Domovy P
pro osoby se
zdravotním
postižením

Pobytová

lůžko

§48 - Domovy
pro osoby se
zdravotním
postižením

15%

10%

§49 - Domovy P
pro seniory

Pobytová

lůžko

§49 - Domovy
pro seniory

15%

30%

§50 - Domovy P
se zvláštním
režimem

Pobytová

lůžko

§50 - Domovy
se zvláštním
režimem

15%

20%

§50 - Domovy P
se zvláštním
režimem osoby s PAS,
osoby s
problematický
m chováním poruchy
chování,
psychiatrické
diagnózy;
kapacita do 10
lůžek
§51 P
Chráněné
bydlení

Pobytová

lůžko

§50 - Domovy
se zvláštním
režimem

10%

10%

Pobytová

lůžko

§51 Chráněné
bydlení

20%

20%

§46 - Denní A
stacionáře
§47 - Týdenní P
stacionáře

unikátní
služba

unikátní
služba
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§52 - Sociální P
služby
poskytované
ve
zdravotnickýc
h zařízeních
ústavní péče
§54 - Raná
T
péče
§55 T
Telefonická
krizová pomoc

Pobytová

lůžko

Ambulantní a úvazek
terénní
Terénní
úvazek

§56 T
Tlumočnické
služby
§57 - Azylové P
domy

Ambulantní a úvazek
terénní
Pobytová

lůžko

§58 - Domy
na půl cesty
§59 Kontaktní
centra
§60 - Krizová
pomoc
§60 - Krizová
pomoc (P)
§60a Intervenční
centra
§60a Intervenční
centra (P)
§61 Nízkoprahová
denní centra

P

Pobytová

lůžko

A

Ambulantní a úvazek
terénní

T

Ambulantní a úvazek
terénní
Pobytová
lůžko

P
T

Ambulantní a úvazek
terénní

P

Pobytová

lůžko

A

ambulantní

úvazek

§52 - Sociální
služby
poskytované
ve
zdravotnickýc
h zařízeních
ústavní péče
§54 - Raná
péče
§55 Telefonická
krizová pomoc

20%

20%

15%

15%

15%

20%

§56 Tlumočnické
služby
§57 - Azylové
domy

15%

10%

30%

30%

§58 - Domy
na půl cesty
§59 Kontaktní
centra
§60 - Krizová
pomoc
§60 - Krizová
pomoc
§60a Intervenční
centra
§60a Intervenční
centra
§61 Nízkoprahová
denní centra

20%

30%

30%

30%

15%

15%

20%

20%

25%

20%

15%

20%

20%

20%

§62 Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež
§63 Noclehárny
§64 - Služby
následné péče

40%

30%

20%

30%

40%

40%

§64 - Služby
následné péče

40%

40%

§62 A
Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež
§63 P
Noclehárny
§64 - Služby A
následné péče
(A, T)
§64 - Služby P
následné péče
(P)
§65 - Sociálně T
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

Ambulantní a úvazek
terénní

Ambulantní a úvazek
terénní

§65 - Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

40%

20%

§65 - Sociálně T
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
se ZP a s PAS

Ambulantní a úvazek
terénní

§65 - Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi

30%

10%

Ambulantní a lůžko
pobytová
Ambulantní úvazek

Pobytová

lůžko

unikátní
služba
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§66 - Sociálně T
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§67 - Sociálně A
terapeutické
dílny
§68 P
Terapeutické
komunity
§69 - Terénní T
programy
§70 - Sociální T
rehabilitace
(A, T)
§70 - Sociální P
rehabilitace
(P)

Ambulantní a úvazek
terénní

ambulantní

úvazek

Pobytová

lůžko

Terénní

úvazek

Ambulantní a úvazek
terénní
Pobytová

lůžko

§66 - Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
§67 - Sociálně
terapeutické
dílny
§68 Terapeutické
komunity
§69 - Terénní
programy
§70 - Sociální
rehabilitace

40%

30%

30%

15%

40%

40%

30%

20%

30%

20%

§70 - Sociální
rehabilitace

20%

20%

Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/45
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje po doplnění materiálu
s ch v á l i t
aktualizaci závazné Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021+ (včetně příloh)
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 44:
Pan Tulpa představil materiál Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská
Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních
služeb v roce 2022. Informace doplnila paní Šebková. Dále pan Tulpa informoval členy
výboru o předjednaném navýšení finanční částky určené ke spoluúčasti kraje na financování
sociálních služeb na rok 2022.
Důvodová zpráva materiálu:
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souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí kraje nejpozději do
termínu 31. 7. 2021 odeslat na MPSV žádost o dotaci na podporu poskytování sociálních
služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022.
Žádost o dotaci podléhá schválení v orgánech kraje.
Základní obsah žádosti je stanoven přímo zákonem o sociálních službách (§101a odst. 3),
přičemž podrobnosti stanovuje prováděcí právní předpis.
Žádost o dotaci na rok 2022 musí obsahovat:
a) Název kraje, identifikační číslo a číslo účtu, na který bude dotace vyplacena,
b) Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona o
sociálních službách náležitosti dle § 2 nařízení vlády ze dne 22. dubna 2015
- Popis výpočtu optimální výše dotace
- Způsob stanovení reálné výše finanční podpory jednotlivých sociálních služeb
- Přidělení finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
- Stanovení termínů a výše jednotlivých splátek poskytovatelům sociálních
služeb
c) Požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na
výši dotace na následující 2 rozpočtové roky, který vyplývá ze střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb kraje.
d) Systém veřejnosprávní kontroly sociálních služeb
e) Přehled služeb zařazených do krajské sítě
f) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2021 – 2023 (Schválen Radou a
Zastupitelstvem Libereckého kraje v červnu 2020)
Liberecký kraj bude pro rok 2022 žádat o částku 1.287.287.000 Kč. Jedná se o optimální
návrh dotace kraje pro všechny zařazené sociální služby do krajské Základní sítě sociálních
služeb.
Požadavek kraje vychází ze skutečné nákladovosti sociálních služeb za rok 2020 a požadavku
poskytovatelů sociálních služeb na rok 2021.
V návrhu je kalkulován možný nárůst nákladovosti sociálních služeb v souvislosti s
navyšováním odměňování profesí v sociálních službách, růst cen základních vstupů (energií,
potravin atd.), a na druhé straně je zde zohledněna i stagnace na straně výnosové z důvodu
rigidních částek za úhradu pobytu a stravy uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., tj.
vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Žádost o dotaci je zpracovávána a zasílána prostřednictvím počítačového programu
(softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje pro podávání žádostí o dotace krajským
úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1
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Ministerstvo práce a sociálních věcí. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou
povinni používat program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne.
Krajské úřady jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace
poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory.
Krajský požadavek na dotaci bude po přijetí krajské žádosti posuzován a projednáván komisí
MPSV.
Na základě vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok
2022, budou moci žadatelé o finanční podporu vkládat své žádosti prostřednictvím
počítačového programu v termínu od 11. října 2021 do 5. listopadu 2021.
Termín pro předložení žádosti bude do 5. 11. 2021, kdy žadatelé o finanční podporu budou
předkládat své žádosti v elektronické podobě prostřednictvím softwaru, který pro účely
dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným poskytovatelům Ministerstvo
práce a sociálních věcí.
V případě potřeby si poskytovatel finanční podpory (Liberecký kraj) vyhrazuje právo změnit
termín pro předložení žádosti.
V průběhu měsíce listopadu a prosince 2021 budou pracovníci odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Libereckého kraje hodnotit jednotlivé žádosti o dotaci na rok 2022. Bude
stanovena optimální výše finanční podpory pro jednotlivé služby.
Do schválení zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR lze
vycházet pouze z předpokládané hodnoty výše finanční podpory. Teprve v okamžiku
schválení zákona o státním rozpočtu budou známy výše dotací pro jednotlivé kraje.
S ohledem na dosavadní praxi při schvalování zákona o státním rozpočtu se předpokládá, že
výše reálné dotace bude známa nejdříve v druhé polovině prosince tohoto roku.
MPSV, po schválení státního rozpočtu, vydá kraji Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022.
Povinností kraje je poté zaslat MPSV „prohlášení příjemce dotace“, které podepisuje
statutární zástupce příjemce dotace – hejtman kraje. Na základě zaslaného „prohlášení
příjemce dotace“ zasílá MPSV kraji 1. splátku dotace na podporu financování sociálních
služeb pro příslušný kalendářní rok.
Na základě přidělené dotace kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude kraj dle
stanovených redukčních mechanismů stanovovat reálnou výši finanční podpory pro
jednotlivé sociální služby (max. do výše hodnoty přidělené dotace od MPSV).
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Reálná výše podpory, pro jednotlivé služby, podléhá schválení orgánů Libereckého kraje.
První splátku dotace ve výši 60 % by měl kraj od MPSV obdržet nejpozději do 31. března
2022, přičemž splátka dotace bude dále distribuována konečným příjemcům na základě
zadministrovaných smluv mezi krajem a příjemci finanční podpory, tj. poskytovateli
sociálních služeb.
Dotační řízení na roky 2019-2022
(finanční prostředky ze státního rozpočtu, kapitoly 313 – státního rozpočtu, na podporu
sociálních služeb působících v Libereckém kraji)
Kalendářní
rok

Legenda

Kč

Poznámka

krajská žádost o dotaci na
rok 2019

712.189.900

směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2019 (4,14% z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)
krajská žádost o dotaci na
rok 2020

626.158.925

směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2020 (4,14% z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)
krajská žádost o dotaci na
rok 2021

728.532.845

2019

2020

2021

2022

směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2020 (4,14% z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)
krajská žádost o dotaci na
rok 2022
směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2021 (4,14% z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)

997.286.217

1.062.352.000

834.268.445

1.287.287.000

Částka není
známa

vypočtená optimální výše finanční
podpory pro sociální služby zařazené
do krajské sítě na rok 2019 se
zohledněním možného navýšení platů a
mezd v sociální oblasti
obdržená alokace na rok 2019

vypočtená optimální výše finanční
podpory pro sociální služby zařazené
do krajské sítě na rok 2020
obdržená alokace na r. 2020 na základě
Rozhodnutí č. 1 MPSV

vypočtená optimální výše finanční
podpory pro sociální služby zařazené
do krajské sítě na rok 2021
dosud obdržená alokace na r. 2021 na
základě Rozhodnutí č. 1 MPSV

vypočtená optimální výše finanční
podpory pro sociální služby zařazené
do krajské sítě na rok 2022
výše směrného čísla bude známa po
schválení státního rozpočtu na rok
2022 (nejdříve na konci roku 2021)
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Diskuse:
 pan Gabriel poděkoval panu Tulpovi za předjednání navýšení spoluúčasti kraje na
financování sociálních služeb. Dále se ptal, zda při probíhajícím převodu vybraných
PO pod magistrát města Liberce budou převedeny i rezervní fondy organizací, aby
byla zajištěna plynulost financování v roce 2022.
 Paní Šebková i pan Tulpa slíbili, že se bude o této možnosti jednat.
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/46
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, požadavek kraje v krajské Žádosti o dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu, v rámci řádného kola dotačního řízení MPSV pro kraje na podporu sociálních
služeb v roce 2022, včetně příloh.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 62:
Pan Tulpa představil materiál Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/21 – úpravy v
kapitole 926 05 - Dotační fond, rozhodnutí o poskytnutí dotací v programu 5.1.

Důvodová zpráva materiálu:
Orgánům kraje je k projednání předkládán návrh na poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje (DFLK), resortu sociálních věcí, v rámci oblasti podpory 5 – Sociální věci,
programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců.
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 200/21 – úprava kapitoly 926 05 – Dotační fond a
poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 5 – Sociální věci, z
programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců je navrhováno na základě
vyhodnocení žádostí podaných v souladu s ustanovením Statutu Dotačního fondu
Libereckého kraje.
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S ohledem na skutečnost, že se na posuzovací a rozhodovací proces ohledně poskytování
dotací vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, a to minimálně v rozsahu základních
zásad činnosti správních orgánů (§2 – 8 správního řádu), musí být rozhodování o přiznání či
nepřiznání dotace konkrétním subjektům vždy transparentní z hlediska předem jasně
stanovených podmínek. Závazná hodnotící kritéria tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu.
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření spočívá v úpravě výdajů kapitoly 926 05 –
Dotační fond, odbor sociálních věcí, program č. 5.1 v celkové výši 979.315 Kč.
Celková požadovaná výše dotace činila 986.315 Kč. Po vyhodnocení byla celková výše
dotace upravena na 979.315 Kč.
Podrobná úprava výdajové části rozpočtu 2021 v kapitole 926 05 – Dotační fond Libereckého
kraje v souvislosti se ZR-RO č. 200/21, včetně názvů konkrétních projektů a navrhovaných
objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty a aktivity, spolu s rozpisem paragrafů,
položek a čísel akcí (ORG) je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Po ukončení příjmu žádostí dne 31. 5. 2021 provedl odbor sociálních věcí kontrolu formálních
náležitostí u 12 projektů předložených v programu 5.1 – Podpora integrace národnostních
menšin a cizinců. Všechny žádosti splnily náležitosti uvedené ve vyhlášení programu a byly
dne 2. 6. 2021 předloženy k posouzení Odborné skupině odboru sociálních věcí (dále jen
„odborná skupina“) a následně Komisi Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny,
cizince a sociální začleňování (dále jen "komise"), která zasedala též dne 2. 6. 2021. Oba tyto
orgány se při posuzování řídily Závaznými hodnotícími kritérii, která tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu.
Odborná skupina se seznámila s předloženými projekty a dle závazných hodnotících kritérií
navrhla podporu z programu 5.1 takto:
Tabulka č. 1 - Souhrnná statistika programu:
5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců
Finanční objem určený pro vyhlášení programu pro r. 2021:
1 072 760,00 Kč
Počet předložených žádostí:
12
Celkové náklady všech předložených projektů:
2 303 823,00 Kč
Celková požadovaná částka dotace:
986.315,00 Kč
Celková výše spolufinancování krajem (po vyhodnocení):
979 315,00 Kč
Celková výše spolufinancování žadateli:
1 324 508,00 Kč
Nedočerpáno (v absolutní výši):
93 445,00 Kč
Kontrola formálních náležitostí:
1) Vyhovující žádosti
12
2) Nevyhovující žádosti:
0
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Komise se ztotožnila s návrhem odborné skupiny a usnesením č. 3/21/2 navrhla podporu
projektů takto:
Poř.
Název
Výše dotace
IČ
Sídlo
Název projektu
číslo
organizace
2021
(v Kč)
01.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

02.

Romany art
workshop z.s.

05219744

03.

Fortuna in natura
z.s.

01253301

04.

Roma Tanvald z.s.

22886087

05.

Cimbál z.s.

07848749

06.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.
Centrum pro
integraci cizinců,
o.p.s.
Dům dětí a mládeže
Větrník, Liberec,
příspěvková
organizace

06810942

Prosečská 8,
Proseč nad Nisou

Sportovní 553,
Tanvald

Plynárenská
832/3, Česká Lípa
Krkonošská 339,
Šumburk nad
Desnou
Nádražní 103,
Crastava
Nezvalova
658/15, Liberec

Roma Activa IV
„IDENTITOU PROTI
BARIÉRÁM“ Edukační a
informační činnost pro děti a
mládež školního věku v
Mikroregionu Tanvaldsko
2021
Aktivity v rámci komunitního
centra Fortuna in natura z.s.

90 000,00 Kč

100 000,00 Kč

31 000,00 Kč

Komunitní práce na
Tanvaldsku 5

99 150,00 Kč

Romská hudební škola

60 000,00 Kč

On

90 000,00 Kč

26631997

Pernerova 32,
Praha 8

Snáze v Česku

98 665,00 Kč

71294511

Riegrova 16,
Liberec

Prevence rizikového způsobu
života národnostních menšin a
cizinců

100 000,00 Kč

09.

Komunitní středisko
KONTAKT, p.o.

27336751

Palachova 504/7,
Liberec

10.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387,
Nový Bor

Comunités, z.s.

07781652

Rychtářská 612,
Liberec

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.

08150206

Karla Čapka 1083,
Lomnice nad
Popelkou

07.

08.

11.

12.

Celkem

Letní festival cizinců a
národnostních menšin
"Liberec - jedno město pro
všechny“
Komunitní aktivity zaměřené
na podporu etnoemancipace
romských dětí a žáků
KALI III - komunitní aktivity
na Liberecku III
Komunitní práce v sociálně
vyloučené lokalitě Liberec 2

100 000,00 Kč

53 000,00 Kč
57 500,00 Kč

100 000,00 Kč

979 315,00 Kč

Dotace budou příjemcům poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 5 – Sociální věci 5.1 Podpora integrace
národnostních menšin a cizinců, jejíž vzor předkládáme orgánům kraje ke schválení (příloha
č. 2 tohoto materiálu). Proměnné veličiny ve smlouvě jsou podbarveny či vytečkovány; jsou
to údaje týkající se identifikace příjemce a poskytnuté dotace (výše dotace, název projektu,
účel, závazné parametry) a jsou obsaženy v usnesení tohoto materiálu – v tabulce (kromě
závazných parametrů, ty jsou uvedeny v jednotlivých žádostech).
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Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/47
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 200/21, kterým se upravují specifické ukazatele
kapitoly 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí, oblast podpory 5 - Sociální věci,
Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v celkové výši 979.315 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to takto:
a) snížení nespecifikovaných rezerv v kapitole 926 05 - Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010000 0000 „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ o částku
979.315 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010138 0000 „Asociace rom. předst. LK - Roma Activa IV“ a navýšení o
částku 90.000 Kč,
c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010139 0000 „Centrum pro integr. cizinců - Snáze v Česku“ a navýšení o
částku 98.665 Kč,
d) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010140 0000 „Cimbál, z.s. - Romská hudební škola“ a navýšení o částku
60.000 Kč,
e) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010141 0000 „Comunités, z.s. - KALI III - komunitní aktivity“ a navýšení
o částku 57.500 Kč,
f) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010142 0000 „Dramacentrum Bezejména, z.s. - On“ a navýšení o částku
90.000 Kč,
g) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010143 2330 „DDM Větrník, Liberec, p.o. - Prevence rizik. způsobu
života“ a navýšení o částku 100.000 Kč,
h) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010144 0000 „Fortuna in natura z.s. - Komunitní centrum“ a navýšení o
částku 31.000 Kč,
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i) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010145 0000 „Koalice romských repr. LK - Komunitní práce v SVL“ a
navýšení o částku 100.000 Kč,
j) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010146 2505 „Komunitní stř. KONTAKT - Letní festival cizinců“ a
navýšení o částku 100.000 Kč,
k) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010147 0000 „Rodina v centru - Etnoemancipace romských dětí a žáků“ a
navýšení o částku 53.000 Kč,
l) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010148 0000 „Romany art workshop - Identitou proti bariérám“ a navýšení
o částku 100.000 Kč,
m) zavedení specifického ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních
věcí, č.a. 5010149 0000 „ROMA TANVALD - Kom. práce na Tanvaldsku 5“ a
navýšení o částku 99.150 Kč,
rozhodnout
o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu
kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, v celkové výši 979.315 Kč níže uvedeným
příjemcům na projekt / aktivitu:
Poř.
číslo

Název
organizace

IČ

Sídlo

Název projektu

Výše dotace 2021
(v Kč)

01.

Asociace romských
představitelů z.s.

06351131

Prosečská 8,
Proseč nad Nisou

Roma Activa IV

90 000,00 Kč

02.

Romany art workshop
z.s.

05219744

03.

Fortuna in natura z.s.

01253301

04.

Roma Tanvald z.s.

22886087

05.

Cimbál z.s.

07848749

06.
07.

08.

09.

Dramacentrum
Bezejména, z.s.
Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.
Dům dětí a mládeže
Větrník, Liberec,
příspěvková
organizace
Komunitní středisko
KONTAKT, p.o.

06810942
26631997

Sportovní 553,
Tanvald

Plynárenská
832/3, Česká Lípa
Krkonošská 339,
Šumburk nad
Desnou
Nádražní 103,
Chrastava
Nezvalova
658/15, Liberec
Pernerova 32,
Praha 8

„IDENTITOU PROTI
BARIÉRÁM“ Edukační a
informační činnost pro děti a
mládež školního věku v
Mikroregionu Tanvaldsko
2021
Aktivity v rámci komunitního
centra Fortuna in natura z.s.

100 000,00 Kč

31 000,00 Kč

Komunitní práce na
Tanvaldsku 5

99 150,00 Kč

Romská hudební škola

60 000,00 Kč

On

90 000,00 Kč

Snáze v Česku

98 665,00 Kč

71294511

Riegrova 16,
Liberec

Prevence rizikového způsobu
života národnostních menšin
a cizinců

100 000,00 Kč

27336751

Palachova 504/7,
Liberec

Letní festival cizinců a
národnostních menšin

100 000,00 Kč
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10.

11.

12.

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova 387,
Nový Bor

Comunités, z.s.

07781652

Rychtářská 612,
Liberec

Koalice romských
reprezentantů
Libereckého kraje,
z.s.

08150206

Karla Čapka
1083, Lomnice
nad Popelkou

"Liberec - jedno město pro
všechny“
Komunitní aktivity zaměřené
na podporu etnoemancipace
romských dětí a žáků
KALI III - komunitní aktivity
na Liberecku III

53 000,00 Kč

Komunitní práce v sociálně
vyloučené lokalitě Liberec 2

100 000,00 Kč

Celkem

57 500,00 Kč

979 315,00 Kč

a schválit
1. vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Sociální věci, 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

13. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK:
Paní Šebková představila materiál Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
resortu sociálních věcí. Tento materiál půjde do Zastupitelstva LK až v srpnu.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změnu přílohy č. 1. ke
zřizovací listině Domova pro seniory, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace resortu
sociálních věcí. Důvodem této majetkoprávní operace je rozdělení pozemku p. č. 1845/5 na
základě dokončení drážní stavby.
Původní parcela. p. č. 1845/5 o výměře 118 m2 byla rozdělena na základě geometrického
pánu č. 3614-233/2015 na pozemky p. č. 1845/5 o nové výměře 47 m2, p.p.č. 1845/23 o
výměře 7 m2 a p. p. č. 1845/26 o výměře 64 m2, vše v k. ú. Vratislavice nad Nisou. Celková
výměra oddělených pozemků je shodná s původní výměrou p. č. 1845/5, proto nedochází ke
změně celkové hodnoty svěřených pozemků. K rozdělení pozemků došlo v rámci stavby na
základě žádosti Dopravního podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, trvalým záborem
bylo na p.p.č. 1845/5 odděleno 64 m2 plochy na výstavbu tramvajového tělesa.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
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Místopředsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/48
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov pro seniory příspěvková organizace, se
sídlem U Sila 321, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec XXX, a to z důvodu rozdělení
pozemku geometrickým plánem.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Pan Tulpa představil najednou všechny body, které budou předkládány Zastupitelstvu LK
jako písemná informace.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Byla odhlasována všechna usnesení bodů 14. – 20.
14. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme na vědomí rozpočtové opatření č. 197/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, v celkové výši 505.000 Kč.
Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelových dotací k podpoře projektů osob
pověřených Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (dále
jen pověřené osoby) na dofinancování projektů podpořených Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR v dotačním titulu Rodina 2021. MPSV ČR poskytuje podporu projektů pouze do
výše 80 % plánovaného rozpočtu projektu. Liberecký kraj dofinancuje projekty max. do 15%
celkových předpokládaných výdajů těchto projektů a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností Libereckého kraje se zavázaly, že od roku 2019 rovněž podpoří projekty
pověřených osob chybějící částkou, čímž by v součtu měly být pokryty celkové
předpokládané výdaje projektů.
Předložené projekty ve všech případech splňují požadavek na požadavek maximálních 15%
spolufinancování projektů z rozpočtu Libereckého kraje formou účelové dotace. Služby
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poskytované žadateli považujeme z pozice kontrolního i metodického orgánu za kvalitní a
potřebné. Všechny předložené projekty vycházejí z potřebnosti služby vydefinované ve
spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Libereckého kraje.
Alokovaná částka na spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD (sociálně-právní
ochrany dětí) z rozpočtu Libereckého kraje činí k 15. 6. 2021: 505.000 Kč, dosud čerpáno 0
Kč.

Přijaté žádosti o individuální dotace na spolufinancování osob pověřených k výkonu SPOD
byly předloženy k posouzení Poradnímu sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského
úřadu Libereckého kraje dne 26. 5. 2021. Poradní sbor navrhl usnesením č. 2/PS/1 podpořit
uvedené projekty shodně tak, že procento dotace bude u každého z nich činit 14,24
z celkových předpokládaných výdajů jednotlivých projektů. Tím bude zcela vyčerpána
alokace na daný dotační titul.
Rozdělení dotací jednotlivým žadatelům po projednání v Poradním sboru:
Žadatel:
Rodina v centru, z. ú., Nový Bor
Název projektu:
Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku
Návrh výše dotace:
99.626 Kč (14,24 % z předpokládaných celkových výdajů
projektu)
Zdůvodnění: Projekt byl podpořen v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Rodina 2021 a vychází z potřebnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Žadatel:
Centrum Protěž, z.ú., Liberec
Název projektu:
Pomoc rodinám s dětmi ve vztahových krizích 2021
Návrh výše dotace:
130.358 Kč (14,24 % z předpokládaných celkových výdajů
projektu)
Zdůvodnění: Projekt byl podpořen v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Rodina 2021 a vychází z potřebnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Žadatel:
Krok pro všechny generace z.s., Česká Lípa
Název projektu:
Podpora ohrožených rodin
Návrh výše dotace:
118.845 Kč (14,24 % z předpokládaných celkových výdajů
projektu)
Zdůvodnění: Projekt byl podpořen v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Rodina 2021 a vychází z potřebnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Žadatel:

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Turnov
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Název projektu:
Dáváme rodinám šanci
Návrh výše dotace:
50.684 Kč (14,24 % z předpokládaných celkových výdajů
projektu)
Zdůvodnění: Projekt byl podpořen v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Rodina 2021 a vychází z potřebnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Žadatel:
Rodinné centrum Maják,z. s., Tanvald
Název projektu:
Maják – přístav pro ohrožené rodiny 2021
Návrh výše dotace:
105.487 Kč (14,24 % z předpokládaných celkových výdajů
projektu)
Zdůvodnění: Projekt byl podpořen v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Rodina 2021 a vychází z potřebnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Dotace budou příjemcům poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace, jejíž vzor schválila Rada kraje.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/49
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 197/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 505.000 Kč dle důvodové zprávy.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

15. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme na vědomí rozpočtové opatření č. 198/21, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odboru sociálních věcí, v celkové výši 499.919 Kč.
Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelových dotací k podpoře projektů
v oblasti rodinné politiky Libereckého kraje, kde jsou nyní vedeny jako nerozepsaná rezerva.
Celková požadovaná částka dotací byla 949.440 Kč.
Vzhledem k tomu, že celková požadovaná částka přesahovala alokovanou částku 500.000 Kč
(viz výše), bylo nutné krácení poskytnutých částek dotací.
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Přijaté žádosti o individuální dotace v oblasti rodinné politiky Libereckého kraje byly
předloženy k posouzení Poradnímu sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu
Libereckého kraje dne 26. 5. 2021.
Poradní sbor navrhl usnesením č. 3/PS/1 podporu projektů takto:
Název
Poř.

organizace,

Název

číslo

sídlo,

projektu

Termín
Popis projektu

Výstupy projektu

projektu

IČO
Vzdělávání rodin s
dětmi do tří let.
Rozšíření cílových
Občanské
sdružení
01.

D.R.A.K. z. s.,
Liberec,

skupin
Nebojsa nám
pomáhá

26636328

podpořených rodin
s dětmi. Dotisk
knih, překlad a tisk
knihy do romského
a anglického
jazyka, výroba
textilních medvědů
Organizování
aktivit pro

Sbor Jednoty
bratrské
02.

v Chrastavě,
Chrastava,
46745815

realizace

Celkové

Výše

předpoklád

dotace

ané výdaje

2021

(v Kč)

(v Kč)

100.000

40.000

33.000

22.544

58.350

40.845

překlad knihy do romského
jazyka (25 str.)
tisk knihy romský jazyk (200
ks)
překlad knihy do anglického
jazyka (25 str.)

1.3.2021 –

zhotovení textilních

31.12.2021

medvědů (300ks)
dotisk knihy český jazyk (200
ks)
tisk knihy anglický jazyk (200
ks)
provoz dětského hřiště a
zahrady (7 měsíců)

setkávání generací,

zpívání pod okny pro

vytvářet prostředí

seniory (3 ks)

pro přirozené

Zahradní slavnost pro

Komunitní

kontakty mezi

seniory; Chrastavská

centrum Bétel

různými věk.

- místo

skupinami,

setkávání

společné trávení

světýlka; Evergreeny v
Evergreenu (2x vícegener.

1.4.2021 –

slavnost)

31.12.2021

všech

volného času,

generací

obohacení se mezi

společné práce všech
generací při údržbě zahrady

generacemi

a hřiště KC Bétel (6x půlden)

navzájem, prevence neformální mezigenerační
sociální izolace a
pasivního přístupu
k životu
Aktivity na
podporu rodiny,
osvěty v aktuálních
tématech

Rodinné

těhotenství,

centrum Slůně
03.

– Česká Lípa,

Společně pro

z.s.,

rodinu

Česká Lípa,
07368119

porodu, šestinedělí,
kojení, rodičovství,
návratu do práce a
flexibilních úvazků,
ale i na podporu
setkávání
vícegeneračního a
mezigeneračního

setkání v prostorách
multifunkčního sálu KC Bétel
(20 ks)
Osvětové činnosti - Festival
rodiny (2 ks naučných
stezek,
6 interaktivních pozvánek, 4
soutěže,
1 setkání)
Týden respektu k porodu (7

1.1.2021 –

interaktivních materiálů, 5

31.12.2021

instruktážních videí - cvičení
pro maminky po porodu)
Týden kojení (7
interaktivních osvětových
materiálů)
Upevňování vazeb mezi
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generacemi (4x půlden)
Metodická podpora
flexibilních úvazků (1 ks
interaktivní brožura/e-book)
Cílem projektu je
skrze seminář a
dílny vázající se na
rytmus přírody
podpořit rodinu
jako celek. Ukázat
Lewandulka
04.

Mateřské

možnosti, jak trávit

z. s.,

centrum

čas společně,

Liberec,

Lewandulka -

napříč generacemi,

01277812

rádi spolu

podpořit

rodinná dílna (16 hod.)

1.5.2021 –

seminář pro rodinu (8 hod.)

31.12.2021

43.000

30.000

92.591

64.814

76.760

53.732

123.000

36.634

mezigenerační
vazby a
vícegenerační
soužití, tím
podpořit správný
vývoj dítěte
poradenská činnost
Komplexní

05.

Klára pomáhá

Komplexní

z. s.,

podpora

Brno,

pečujících

01277812

rodin

podpora pečujících
rodin - posilování
zdravé funkční
rodiny při péči o
rodinného
příslušníka

pečujícím rodinám (80 hod.)
osvětová činnost přednášky v regionu (2 hod.)
svépomocné rodinné

1.1.2021 –

skupiny (4 hod.)

31.12.2021

brožury, letáky (100 ks)
kampaň fandíme pečujícím
+ výstava fotografií (4
týdny)

06.

Síť pro rodinu,

Festival

z.s.,

rodiny v

Praha,

Libereckém

26545136

kraji 2021

Realizace kampaně
Festivalu rodiny v
Libereckém kraji
posilující hodnotu

počet vzdělávacích a

1.4.2021 –

osvětových aktivit (10 ks)

31.7.2021

rodiny
Posilování vztahů v
rodině a
mezigeneračního
soužití rodin s

RODINNÉ
CENTRUM
07.

KNOFLÍK –
RŮŽODOL, z.s.,
Liberec,
26555832

SOUSEDSKÉ
LÉTO V
RŮŽODOLE
aneb člověku
neprospívá,
zůstává-li
sám

dětmi a seniorů,
poskytování
přednáškové a
poradenské

Zajištění komunitní zahrady
(2 měsíce)
Pořádání dvou pobytových

činnosti. Konkrétně výjezdů s přednáškami a
pořádáním 2

1.5.2021 –
30.9.2021

poradenstvím (9 dní)

pobytových
výjezdů a aktivním
využíváním
komunitní zahrady
v období letních
měsíců
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Organizace
vícegeneračních
setkání, osvětových
Jednota
bratrská
08.

Vratislavice,
Liberec 30,

programů a
Spolu ve
Vratislavicích

02864711

metodické podpory
k flexibilním
úvazků, s cílem
posílit
mezigenerační a

Mezigenerační setkání (5x)
Vzdělávací programy s
mezigenerační tématikou

1.1.2021 –

(1x)

31.12.2021

95.000

50.724

82.000

22.544

129.000

78.904

54.948

36.634

Metodická podpora k
flexibilním úvazkům (4 hod.)

rodinné vztahy a
komunitní život.
Projekt rozvíjí a
zlepšuje vhodné
komunikační
návyky uvnitř
rodiny a zvyšuje
sociální
Rodinné
centrum
09.

Maják, z. s.,
Tanvald,

kompetence v
Rodiny
Tanvaldska

26533570

rodinách.
Setkáváním rodin

Setkání (10x)

projekt přispěje k

1.1.2021 –
31.12.2021

prevenci
vyhrocených
vztahů v rodinách a
k hledání vlastních
vhodných řešení
krizí v rodinném
systému
Metodické vedení s
cílem posílit
rodinné a
mezigenerační
vztahy
(implementace flexi Osvětové programy (3x)

10.

Asociace

úvazků a

Comeniana

problematiky

z.s.,
Liberec,

Nejsme tu
sami

05425824

Dotazník k
mezigeneračnímu soužití (45

mezigenerač..soužit ks)
í do praxe),
nabídka
osvětových

Metodické setkání (1x)

1.1.2021 –
31.12.2021

Brožura průvodce
rodičovstvím (300 ks)

vzdělávacích
programů a tvorba
vzdělávací
publikace pro
rodiny
Podpora

11.

Dámský klub - pravidelný

Rodinné

mezigeneračního

klub (24x)

centrum

soužití, prevence

Týden manželství - osvětová

Andílek z. s.,
Železný Brod,
04885031

Zdravá a
hravá rodina

zdravého
rodičovství a

akce (5x)
zdravé rodičovství -

uvědomování si

odborné přednášky a

role táta, máma

semináře (20x)

1.1.2021 –
31.12.2021

39

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Komunitní zahrada
Centrum

jako prostor pro

volného času
12.

stmelení a

Moštárna

Spolu na

aktivizaci rodin,

o.p.s.,

zahradě

posílení rodinného

Hejnice,

a mezigeneračního

02479273

soužití v naší

Zajištění činnosti komunitní

1.4.2021 –

zahrady (2 měsíce)

30.9.2021

33.177

22.544

920.826

499.919

lokalitě

Celkem Kč

Dotace budou příjemcům poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace, jejíž vzor schválila Radě kraje.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/50
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí:
1)

rozpočtové opatření č. 198/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 499.919 Kč dle důvodové zprávy,

2)

vzor smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
která bude uzavírána mezi Libereckým krajem a příjemci individuální dotace v oblasti
rodinné politiky,

a
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti rodinné politiky
Libereckého kraje v úhrnném objemu 499.919 Kč dle důvodové zprávy.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

16. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Důvodová zpráva materiálu:
Dne 14. 5. 2021 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky rozhodnutí s identifikačním
číslem 314D083009195 (projekt je veden pod identifikačním číslem EIS MV-PK2-202100041) o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021
Libereckému kraji na program č. 31408 „Podpora prevence kriminality“ ve výši 148.400 Kč.
40

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Účelová dotace je určena na výdaje související s projektem „Liberecký kraj - preventivní
brožura pro cizince“.
Účelem projektu je zpracování preventivní brožury v pěti jazykových mutacích (angličtina,
ruština, ukrajinština, vietnamština, mongolština), která bude zaměřena na aktuální problémy
cizinců pobývajících v Libereckém kraji a bude tím naplňovat zákon č. 273/2001 Sb., o
právech příslušníků národnostních menšin, v platném znění, a Usnesení Vlády České
republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1352, o postupu při realizaci aktualizované Koncepce
integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2021.
V roce 2020 vydal Liberecký kraj tuto brožuru, na kterou je ze strany obcí a dalších
spolupracujících institucí velice kladný ohlas, v české verzi. Aby byla brožura srozumitelná
především cílové skupině cizinců, která nemluví česky, je zapotřebí brožuru vydat i v různých
jazykových mutacích. O které jazykové mutace půjde, bylo předem zhodnoceno odborníky.
Po zhotovení bude brožura v uvedených jazykových mutacích (angličtina, ruština,
ukrajinština, mongolština, vietnamština) zveřejněna na webové stránce Libereckého kraje
a externím portále úředníka „Integrace národnostních menšin a cizinců“.
Distribuce brožury v tištěné verzi bude probíhat ve spolupráci s Centrem na podporu integrace
cizinců Libereckého kraje, Úřadem práce ČR, Cizineckou policií ČR, Policií ČR, Technickou
univerzitou Liberec a dalšími školami, ve kterých se vzdělávají děti a žáci s odlišným
mateřským jazykem.
Podání žádosti o neinvestiční dotaci bylo uloženo Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana,
řízení resortu sociálních věci usnesením č. 49/21/RK ze dne 19. 1. 2021.
Účelová dotace bude vedena pod účelovým znakem 14032 a bude vedena v rozpočtu
kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí pod ORG 053200 - Preventivní brožura
pro cizince - dotace MV.
Účast státního rozpočtu činí 55,57 % z celkového rozpočtu projektu (specifikována v rozpočtu
projektu pro rok 2021 připojeném k rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace).
Z rozpočtu dotace budou hrazeny odborné konzultace, překlady (angličtina, ruština,
ukrajinština, mongolština, vietnamština), grafické práce a tisk (3500 ks brožur), a to do výše
vypočtené dle příručky žadatele o poskytnutí dotace, celkem ve výši max. 148.400 Kč.
Ostatní finanční prostředky ve výši 118.650 Kč (tj. 44,43 %) na pokrytí finanční
spoluúčasti projektu budou použity z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 914 05, ORG
053000 - Metodická činnost koordinátora národnostních menšin a ORG 056000 - Procesy
střednědobého plánování.
Z výše uvedených důvodů je předkládán návrh na navýšení příjmů rozpočtu Libereckého
kraje o částku 148.400 Kč z titulu přijaté účelové dotace a navýšení výdajů rozpočtu
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Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor sociálních věcí, o částku 148.400
Kč, dotace bude vedena pod ÚZ 14032.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/51
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 199/21, kterým se:
1)
navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje o neinvestiční dotaci poskytnutou
ze státního rozpočtu České republiky, Ministerstva vnitra, na rok 2021 na projekt „Liberecký
kraj – preventivní brožura pro cizince“ ve výši 148.400 Kč,
2)
navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti,
odbor sociálních věcí, č. a. 053200, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 14032
poskytnutou na projekt „Liberecký kraj – preventivní brožura pro cizince“ ve výši 148.400 Kč
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

17. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Důvodová zpráva materiálu:
Toto rozpočtové opatření má vliv na celkovou výši rozpočtu Libereckého kraje, a to v rámci
kapitoly 923 - Spolufinancování Evropské unie.
Rada Libereckého kraje dne 9. 4. 2019 usnesením č. 702/19/RK schválila předložení
projektové žádosti individuálního projektu „Systémová podpora práce s rodinou v
Libereckém kraji“ do výzvy č. 03_15_007 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Tento individuální projekt je realizován od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022 a je financovaný z
prostředků Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého
kraje. Závazek spolufinancování byl odsouhlasen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23.
4. 2019 usnesením č. 166/19/ZK.
Projekt byl ze strany řídícího orgánu schválen a Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-40/2019 na projekt „Systémová
podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535.
Toto Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo dne 13. 8. 2019 přijato Radou Libereckého kraje
usnesením č. 1457/19/RK.
Celkové náklady projektu jsou 7.921.897,50 Kč

42

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Na základě oznámení řídícího orgánu ze dne 19. 05. 2021 o schválení zprávy o realizaci
projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu byla dne 25. 05. 2021 na bankovní účet
Libereckého kraje č. 30090-5827461/0710 Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta
platba dotace ve výši 1.012.251,32 Kč.
Zapojení částky 1.012.251,32 Kč do rozpočtu Libereckého kraje je předmětem rozpočtového
opatření č. 194/21.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/52
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 194/21, kterým se:
1.
navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje z titulu přijaté účelové
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši
1.012.251,32 Kč,
2.
navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 05 –
Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí, na projekt „Systémová podpora práce s
rodinou v Libereckém kraji“ reg. č. CZ03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535 o celkovou
částku 1.012.251,32 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

18. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Důvodová zpráva materiálu:
Organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
požádala o snížení účelového příspěvku na akci č. 05501631522 – Rekonstrukce topení
DOZP Erbenova. Na tuto akci byl dne 2. 3. 2021 schválen účelový příspěvek ve výši 650.000
Kč. Na základě cenových nabídek oslovených firem, organizace došla k závěru, že zakázku
bude možné zajistit již do výše 350.000 Kč. Z tohoto důvodu organizace požádala o snížení
účelového příspěvku.
Současně organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace požádala odbor sociálních věcí o zavedení nové akce č. 05501721522 – Oprava
střechy DOZP Lesní. Na tuto akci budou převedeny finanční prostředky, které byly dne 2. 3.
2021 schváleny na akci č. 05501641522 – Stropní zvedací systém DOZP Erbenova a akci č.
05501651522 – Oprava plynového kotle DOZP Lesní. Organizace od záměru odstoupila v
zájmu řešení naléhavosti havarijního stavu střechy DOZP Lesní.
43

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Zdůvodnění ředitelky příspěvkové organizace:
Naší organizaci byl schválen účelový příspěvek č. 05501631522 ve výši 650 000,-Kč na akci
„Rekonstrukce topení DOZP Erbenova“.
Na základě skutečnosti, kdy v rámci cenové nabídky námi oslovených firem byl zjištěn závěr,
že zakázku v objektu lze zajistit již ve výši 350 000,-Kč. Z tohoto důvodu žádáme o snížení
účelového příspěvku č. 05501631522–v celkové výši 300.000 Kč.
Naopak se ukázala nutná potřeba finančních prostředků v DOZP Lesní, kde v průběhu letošní
zimy došlo k poškození střechy, zatékání do pokojů klientek a je nutné provést renovaci –
opravu střešní krytiny v tomto objektu. K této zakázce jsem již oslovila firmu se žádostí o
cenovou nabídku (viz příloha).
Dále sděluji, že opravu plynového kotle se nám v závěru r. 2020 podařilo uskutečnit a
pořízení Stropního zvedacího systému odložíme.
Z tohoto důvodu předkládáme Radě kraje ke schválení materiál na úpravu dílčích ukazatelů
kapitoly 912 05 Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, kterým se:
a)
snižují výdaje ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace - rekonstrukce topení DOZP Erbenova, akce č. 5501631522 o
celkovou částku 300.000 Kč,
b)
snížením výdajů ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace - stropní zvedací systém DOZP Erbenova, akce č. 5501641522 o
celkovou částku 300.000 Kč,
c)
snížením výdajů ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace - oprava plynového kotle DOZP Lesní, akce č. 5501651522 o
celkovou částku 80.000 Kč,
d)
navýšením výdajů zavedením nového dílčího ukazatele Domov a centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - oprava střechy DOZP Lesní, akce č.
5501721522 o celkovou částku 680.000 Kč
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/53
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 202/21, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí bez dopadu na celkový objem
kapitoly.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

19. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
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Důvodová zpráva materiálu:
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
a v souladu se Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu Libereckého kraje na
základě obdržených žádostí o finanční podporu z rozpočtu Libereckého kraje odbor sociálních
věcí členům rady kraje předkládá:
Rozpočtové opatření č. 201/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 136.500 Kč. Tyto finanční prostředky jsou
určeny na poskytnutí účelových dotací k podpoře projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb v sociální oblasti Libereckého kraje (600.000 Kč) a na podporu činnosti organizací
sdružujících seniory (200.000 Kč).
K 15. 6. 2021 čerpáno:
300.000 Kč
Zůstatek k dnešnímu dni:
1.150.000 Kč
1.

Podpořené žádosti:

a)
Žadatel:
Název projektu:
Návrh výše dotace:

Rada seniorů České republiky, Krajská rada seniorů LK, p. s.
Činnost Krajské rady seniorů Libereckého kraje
80 000 Kč (100% požadované částky)

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že organizace v současné době nedisponuje žádnými
prostředky a zároveň sdružuje 18 významných seniorských organizací, vnímáme potřebu
podpořit činnost této organizace. KRS je podporována opakovaně. Jedná se o projekt z oblasti
činností seniorských organizací. Předmětem je Realizace vzdělávacích, osvětových,
sportovních a kulturních akcí pro seniory, pořádání seminářů a přednášek s cílem omezit
sociální vyloučení seniorů, akce k propojení generací a dále úhrada provozních nákladů
organizace.
b)
Žadatel:
Název projektu:
Návrh výše dotace:

Pavel Tarnai, Chráněná dílna v Hrádku nad Nisou
Náklady na provoz a vybavení dílny
40 000 Kč (100% požadované částky)

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že organizace nedisponuje v současné době takovými
finančními prostředky, aby byla provozně udržitelná chráněná dílna pro 10 pracovních míst.
Podpora se neposkytuje za účelem uhrazení nákladů spojených s provozem Chráněné dílny
(pronájem prostor) městu Hrádek nad Nisou.
c) Žadatel: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
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Předkládáme k projednání žádost příjemce individuální dotace v oblasti sociálních věcí
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s., kterému byla na základě smlouvy č.
OLP/1222/2020 ze dne 7. 8. 2020 poskytnuta dotace na projekt „Společně nejen na jevišti
2020“, ve výši 30.000 Kč, o změnu termínu ukončení realizace projektu v závazných
parametrech projektu. Cílem projektu je umožnit zdravotně znevýhodněným lidem vystoupit
na jevišti divadla se svým nadáním. Do projektu se zapojují i senioři, vystoupení doplňují
zdraví umělci a děti.
Dne 10. 5. 2021 byla odboru sociálních věcí doručena žádost příjemce dotace o změnu
projektu – prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2021.
Dle dodatku č. 1 mělo dojít k ukončení projektu 30. 9. 2020, v souvislosti s přetrvávající
nepříznivou situací bylo zažádáno druhé prodloužení termínu.
Odbor sociálních věcí souhlasí z výše uvedených důvodů s prodloužením termínů ukončení
realizace projektů.
Uvedená změna termínu realizace projektu bude předmětem dodatku č. 2. ke smlouvě
OLP/1222/2020 mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace.
2.

Schválení žádosti o finanční dar

Žadatel: Český svaz bojovníků za svobodu
Žádost o finanční dar: Žádost o finanční dar pro politické vězně LK na léky a zdravotní
pomůcky
Účel žádosti: Žádost o finanční příspěvek formou daru na léky a zdravotní pomůcky pro
bývalé politické vězně žijící na území Libereckého kraje.
Celkové způsobilé výdaje:
16 500 Kč
Žádost o finanční dotaci:
16 500 Kč
Návrh výše daru:
16 500 Kč
Zdůvodnění: Žádost o finanční podporu byla podána pro 11 přeživších politických vězňů z
doby nacizmu, žijících v Libereckém kraji, na „příspěvek na léky a zdravotní pomůcky“ v
částce 1.500 Kč pro každého z nich, neboť organizace nedisponuje prostředky, které by mohla
válečným veteránům poskytnout.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/54
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 201/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 136.500 Kč, dle důvodové zprávy.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

20. Materiál do Zastupitelstva LK – písemná informace, zastupitelstvu na vědomí:
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem materiálu je informace o ukončení realizace projektů „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“a „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita
Lada“ spolufinancovaných ze zdrojů EU. Projekty byly zaměřeny na transformaci sociálních
služeb příspěvkové organizace Domov Sluneční dvůr. Materiál dále obsahuje uložení
konkrétních povinností, které musí Liberecký kraj zajistit v době povinné udržitelnosti
projektu.
V souladu se „Směrnicí rady kraje č. 2/2018 k systému přípravy a realizace projektů kraje a
organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU“ předkládáme
informaci o dokončených projektech Libereckého kraje. Projekty byly úspěšně realizačně
ukončeny, dále proběhlo jejich finanční vypořádání s poskytovatelem dotace a bylo zahájeno
období povinné udržitelnosti.
A) Projekt „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Sosnová“
1) Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu bylo vybudování novostavby pro osoby se střední a vysokou mírou
podpory. Budova je koncipována jako dvě samostatné domácnosti pro celkem 12 klientů.
Stavební práce probíhaly od srpna 2019 do září 2020. Následoval proces získání kolaudačního
souhlasu a vybavení domácností nábytkem. Klientky příspěvkové organizace se do objektu
stěhovaly v listopadu 2020. Administrativní vypořádání žádosti včetně předložení žádosti o
platbu proběhlo v lednu 2021, schválení a proplacení žádosti o platbu nastalo v dubnu.
2) Finanční velikost projektu
Závazek spolufinancování a předfinancování projektu byl schválen usnesením číslo
456/2019/ZK ze dne 22. 10. 2019 ve výši 30.960.000 Kč. Celkové výdaje projektu činily
28.227.800,82 Kč, z toho dotace byla poskytnuta ve výši 22.081.646,07 Kč. Výše
spolufinancování projektu Libereckým krajem, vlastní podíl vč. nezpůsobilých výdajů
projektu, byl 6.196.154,75 Kč, tj. 22 % celkových výdajů projektu.
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Nezpůsobilými výdaji projektu byly reálné výdaje na stavbu, které byly vyšší než plánované
výdaje v době podání žádosti o dotaci. Ty byly vypočítány z projektové dokumentace pro
stavební povolení. Po dopracování dokumentace pro provedení stavby a před zahájením
výběrového řízení na dodavatele stavby byla předpokládána hodnota vyšší. Dalšími
nezpůsobilými výdaji byly výdaje na dodatečné práce (např. OSB desky, truhlářské
konstrukce), které byly uzavřeny v rámci šesti dodatků.
Na základě podané žádosti o platbu nebyly kontrolou ze strany IROP identifikovány další
nezpůsobilé výdaje.
3) Majetkové vypořádání projektu
Majetek pořízený v rámci projektu byl předán k hospodaření příspěvkové organizaci Domov
Sluneční dvůr.
4) Základní podmínky udržitelnosti projektu
Období povinné udržitelnosti projektu bylo zahájeno 20. 4. 2021 a bude trvat 5 let, tj. do
19. 4. 2026. Liberecký kraj je povinen po celé toto období zachovat výsledky realizace
projektu, tzn., že majetek pořízený z dotace musí zůstat v jeho vlastnictví a musí provádět
řádnou údržbu výstupů projektu.
Po dobu udržitelnosti projektu má Liberecký kraj zejména tyto povinnosti (u každé položky je
uveden zodpovědný subjekt/odbor):
a) předkládat monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu. Tato
aktivita bude zajištěna odborem regionálního rozvoje a evropských
projektů (dále jen ORREP), a to ve spolupráci s odborem sociálních věcí
(dále jen OSV),
b) udržet dosažené cíle a výstupy projektu – Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace ve spolupráci s OSV,
c) řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s
realizací projektu – viz níže.
Podle těchto dokumentů je příjemce po dobu udržitelnosti povinen mimo jiné:
 zpracovat a podat zprávu o udržitelnosti projektu, a to jednou ročně,
 řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence
předkládat jako přílohu zprávy o udržitelnosti,
 udržet dosažené cíle a výstupy projektu,
 dodržovat pravidla publicity,
 prokázat naplnění a udržení indikátoru,
 informovat IROP o všech zahájených externích kontrolách,
 informovat IROP o všech změnách v projektu,
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monitorovat příjmy projektu do uzavření programu Evropskou komisí,
řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací
projektu,
 veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o
podporu,
 zabezpečit podmínky a součinnosti pro výkon kontroly.
Za dodržování podmínek v udržitelnosti je zodpovědný uživatel projektu, tj. Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace a OSV. Zástupce příspěvkové organizace je též povinen podílet
se na zpracování věcného obsahu zpráv o udržitelnosti, vést účetní evidenci svěřeného
majetku, apod.
Předkládání zpráv o udržitelnosti a komunikaci s poskytovatelem dotace či zprostředkujícím
subjektem (IROP) zajišťuje projektový manažer ORREP.
Povinnost archivace veškeré dokumentace je stanovena min. do 31. 12. 2030, pokud není
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Tato povinnost bude zajištěna
následovně:
1) administrace přípravy a řízení projektu – ORREP,
2) dokumentace k veřejným zakázkám – oddělení veřejných zakázek,
3) účetní dokumentace – ekonomický odbor,
4) dokumentace k průběhu stavební akce, činnosti TDI a BOZP – odbor investic a
správy nemovitého majetku.

B) Projekt „Transformace - Domov Sluneční dvůr - lokalita Lada“
1) Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu bylo vybudování novostavby pro osoby se střední mírou podpory.
Budova je koncipována jako jedna domácnost pro 6 klientů.
Stavební práce probíhaly od května 2019 do června 2020. Následoval proces získání
kolaudačního souhlasu a vybavení domácností nábytkem. Klientky příspěvkové organizace se
do objektu stěhovali v srpnu 2020. Administrativní vypořádání žádosti včetně předložení
žádosti o platbu proběhlo v lednu 2021, schválení a proplacení žádosti o platbu nastalo
v dubnu.
2) Finanční velikost projektu
Závazek spolufinancování a předfinancování projektu byl schválen usnesením číslo
121/20/ZK ze dne 26. 05. 2020 ve výši 22.800.000 Kč. Celkové výdaje projektu činily
21.822.762 Kč, z toho dotace byla poskytnuta ve výši 12.566.674,27 Kč. Výše
spolufinancování projektu Libereckým krajem, vlastní podíl vč. nezpůsobilých výdajů
projektu, byl 9 256 088 Kč, tj. 42 % celkových výdajů projektu.
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Nezpůsobilými výdaji projektu byly převážně reálné výdaje na stavbu, které byly vyšší než
plánované výdaje v době podání žádosti o dotaci. Ty byly vypočítány z projektové
dokumentace pro stavební povolení. Po dopracování dokumentace pro provedení stavby a
před zahájením výběrového řízení na dodavatele stavby byla předpokládána hodnota vyšší.
Dalšími nezpůsobilými výdaji byly výdaje na dodatečné práce (např. zemní práce, truhlářské
konstrukce), které byly uzavřeny v rámci tří dodatků.
Na základě podané žádosti o platbu nebyly kontrolou ze strany IROP identifikovány další
nezpůsobilé výdaje.
3) Majetkové vypořádání projektu
Majetek pořízený v rámci projektu byl předán k hospodaření příspěvkové organizaci Domov
Sluneční dvůr.
4) Základní podmínky udržitelnosti projektu
Období povinné udržitelnosti projektu bylo zahájeno 14. 4. 2021 a bude trvat 5 let, tj. do
13. 4. 2026. Liberecký kraj je povinen po celé toto období zachovat výsledky realizace
projektu, tzn., že majetek pořízený z dotace musí zůstat v jeho vlastnictví a musí provádět
řádnou údržbu výstupů projektu.
Po dobu udržitelnosti projektu má Liberecký kraj zejména tyto povinnosti (u každé položky je
uveden zodpovědný subjekt/odbor):
d) předkládat monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu. Tato
aktivita bude zajištěna odborem regionálního rozvoje a evropských
projektů (dále jen ORREP), a to ve spolupráci s odborem sociálních věcí
(dále jen OSV),
e) udržet dosažené cíle a výstupy projektu – Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace ve spolupráci s OSV,
f) řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s
realizací projektu – viz níže.
Podle těchto dokumentů je příjemce po dobu udržitelnosti povinen mimo jiné:
 zpracovat a podat zprávu o udržitelnosti projektu, a to jednou ročně,
 řádně vést účetní evidenci majetku pořízeného z dotace a výstup z této evidence
předkládat jako přílohu zprávy o udržitelnosti,
 udržet dosažené cíle a výstupy projektu,
 dodržovat pravidla publicity,
 prokázat naplnění a udržení indikátoru,
 informovat IROP o všech zahájených externích kontrolách,
 informovat IROP o všech změnách v projektu,
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monitorovat příjmy projektu do uzavření programu Evropskou komisí,
řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací
projektu,
 veškerý pořízený majetek používat k účelu, ke kterému se zavázal v žádosti o
podporu,
 zabezpečit podmínky a součinnosti pro výkon kontroly.
Za dodržování podmínek v udržitelnosti je zodpovědný uživatel projektu, tj. Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace a OSV. Zástupce příspěvkové organizace je též povinen podílet
se na zpracování věcného obsahu zpráv o udržitelnosti, vést účetní evidenci svěřeného
majetku, apod.
Předkládání zpráv o udržitelnosti a komunikaci s poskytovatelem dotace či zprostředkujícím
subjektem (IROP) zajišťuje projektový manažer ORREP.
Povinnost archivace veškeré dokumentace je stanovena min. do 31. 12. 2030, pokud není
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Tato povinnost bude zajištěna
následovně:
5) administrace přípravy a řízení projektu – ORREP,
6) dokumentace k veřejným zakázkám – oddělení veřejných zakázek,
7) účetní dokumentace – ekonomický odbor,
8) dokumentace k průběhu stavební akce, činnosti TDI a BOZP – odbor investic a
správy nemovitého majetku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/55
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí:
1)informace o realizaci projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita
Sosnová“,
2)informace o realizaci projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita
Lada“.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

21. Materiál ke schválení:
Paní Kapalínová představila materiál Regionální akční plán Libereckého kraje.Informace
doplnila paní Krejčová.
Důvodová zpráva materiálu:
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Předmětem je schválení Regionálního akčního plánu Libereckého kraje (dále RAP LK) včetně
jeho příloh, a to konkrétně pro oblast Deinstitucionalizace sociálních služeb.
RAP je pro nové programové období navržen jako nástroj pro zefektivnění čerpání dotací z
EU fondů a naplňování cílů SRR 21+. Podílí se především na definování priorit v území a
rovnoměrné distribuci podporovaných aktivit mezi kraji. Tento nástroj napomáhá k
minimalizaci zmařených nákladů spojených s přípravou projektových žádostí (nesoutěžní
výzvy).
Jedná se o národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU
ve vybraných tématech v rámci IROP, jimiž jsou:





Deinstitucionalizace sociálních služeb
Silnice II. třídy
Střední školství a speciální školství
Zdravotnická záchranná služba

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje spolupracuje od loňského roku s
jednotlivými dotčenými odbory krajského úřadu a s dalšími partnery z území na vytvoření
dokumentu na základě metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Ke zpracování tabulkové
přílohy RAP LK v této oblasti byli osloveni zřizovatelé a dále poskytovatelé sociálních
služeb.
V rámci RAP jsou stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě
objektivně stanoveného klíče, schváleného Radou Asociace krajů ČR nebo příslušnou komisí.
V tuto chvíli jsou klíče pro navrženy takto:


Deinstitucionalizace sociálních služeb – seznam konkrétních projektů prioritně
zaměřených na dokončení již započatých transformací jednotlivých zařízení.

Aktuální seznam projektů může být v průběhu následujících měsíců ještě upraven dle aktuální
situace přípravy jednotlivých projektů.
Diskuse:
 Paní Teplá se ptá na rekonstrukci Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou, a dále
co bude s pozemkem, na kterém nebude provedena plánovaná stavba
 Pan Tulpa – pozemek si ponecháme a bude využit jiným způsobem
 Paní Šebková – na dokončenou rekonstrukci by se mohli členové výboru v rámci
výjezdního zasedaní na podzim
 Paní Krejčová doplnila, že rekonstrukce byla provedena za cca 3 miliony korun
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
52

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/56
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání
schvaluje
znění aktuální verze Regionálního akčního plánu Libereckého kraje včetně jeho přílohy pro
oblast Deinstitucionalizace sociálních služeb.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

22. Schválení harmonogramu jednání Výboru sociálních věcí na druhé pololetí
Místopředsedkyně představila navržené termíny jednání výboru kraje na druhé pololetí
v úterý od 14.00 hodin.

pořadí

Jednání sociálního výboru

7.

není

8.

24. 08. 2021

9.

14. 09. 2021

10.

19. 10. 2021

11.

23. 11. 2021

12.

14. 12. 2021

Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 6/21/VSV/57
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje
harmonogramu jednání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje na druhé
pololetí.
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Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

23. Různé
 paní Jozífková informuje členy o plánované schůzce Asociace sociálních služeb
s panem hejtmanem – na téma financování sociálních služeb
 pan Gabriel informoval o jednání Asociace sociálních služeb, kterého se zúčastnil i
pan Tůma
 Paní Zbrojová - Sociální výbor se zabýval informací o odvolání ředitelů domovů
seniorů a domova pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných LK. (RK
1.6.2021, usnesení RK 908, 909, 910.) Členové sociálního výboru se neztotožňují s
odvoláním ředitelů a vyhlášením výběrových řízení na tyto pozice. Svůj názor
odůvodňují tím, že ředitelé řešili 1,5 roku pandemickou situaci, namísto toho,
aby dokončili své vize a projekty. Ve zcela nepřehledné situaci museli chránit své
klienty a zaměstnance s maximálním nasazením. Odvolání po zvládnuté krizi není, dle
členů sociálního výboru, optimálním řešením.
 Paní Šebková informovala, že odbor navrhoval pouze pohovor, ale rada kraje rozhodla
jinak
 Pan Gabriel souhlasí s paní Zbrojovou - považuje situaci za nešťastnou a doplňuje, že
to stabilitu organizací, která je potřeba po období pandemie, neposílí
 Pan Tulpa informuje o své návštěvě v sociálním podniku „Moje polévkárna“ a žádá,
zda by se mohl tento podnik prezentovat na zářijovém výboru – přítomní členové
souhlasí
 Paní Provazníková navrhuje pozvat i dalšího hosta, který se problematikou sociálního
podnikání v kraji zabývá (kontakt zašle tajemnici výboru)
Příští jednání bude v úterý dne 24. 8. 2021 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. V jednací místnosti č. 111 v přízemí hlavní budovy.
Místopředsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Liberec 15. 6. 2021
Zapsal:
Ing. Martina Semrádová, v. r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
54

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Naďa Jozífková, v. r.
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Eva Zbrojová, v. r.
místopředsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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