Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.7/21
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 24. srpna 2021
Přítomni:

Daniela Weissová; Eva Zbrojová; Bc. Anna Provazníková; Robert Prade; Ing.
Taťana Janoušková; Naďa Jozífková; Tomáš Pěnička; PhDr. Jiří Miler, Ph.D.;
Lenka Malá; Jaroslava Bizoňová; Nikola Rybová (ze zdravotních důvodů účast
on-line)

Omluveni:

Bc. Martina Teplá; Bc. Jana Hajná

Neomluveni: Tajemník:

Ing. Martina Semrádová

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Bc. Jan Gabriel, MBA předseda APSS LK
Mgr. Jiří Tichý, vedoucí oddělení příspěvkových organizací
Alena. Jonová, zástupce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

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. 31:

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 32:
Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 231/21 - zapojení vráceného nedočerpaného
provozního příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 33:
Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 235/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací a záštity s finanční podporou
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 34:
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního řízení na
rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 35:
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 250/21 – úprav v kapitolách 917 05 a 914 05
a Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 36:
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí Domov
Raspenava
12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 69:
Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
13. Materiály do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rozpočtové opatření č. 221/21 – úprava kapitoly 923 05 – spolufinancování EU, zapojení
splátky neinvestiční dotace projektu
Rozpočtové opatření č. 246/21 – úprava kapitoly 912 05 Účelové příspěvky odbor
sociálních věcí, poskytnutí účelových příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím
Rozpočtové opatření č. 258/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
zapojení dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů ze státního rozpočtu
Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory
Vratislavice nad Nisou“
Rozpočtové opatření č. 230/21 – zapojení dotace na zajištění mimořádné okamžité pomoci
v souvislosti s mimořádnou situací – pracovní povinnosti studentů
Rozpočtové opatření č. 232/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním ředitelstvím
ve věci projektu IP 1 – Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZ-ZS_12/2009
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14. Různé
15. Závěr
Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty. Informovala členy o přítomnosti paní Rybové on-line
ze zdravotních důvodů.
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 11 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byla navržena paní
Janoušková, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/58
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje zvolil ověřovatele zápisu 7. zasedání
paní Taťanu Janouškovou.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 6/21. Paní Naďa Jozífková,
ověřovatelka minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/59
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 6/21.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

4. Kontrola plnění usnesení
Všechny úkoly jsou splněny
5. Schválení programu jednání
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VÝSLEDEK: přijato

Předsedající otevřela diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové v pozvánce.
Doporučila zařadit další bod (bod číslo 14.) – prezentaci katalogu sociálních služeb panem
Tůmou. Předsedkyně vyzvala ke hlasování o doplněném programu.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/60
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s návrhem doplněného
programu sedmého jednání v roce 2021.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 31:
Paní Weisová vyzvala pana Tulpu k představení předkládaného materiálu. Pan Tulpa představil
materiál: Změna přílohy č. 1 ke zřizovací listině Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace.
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.
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/61
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
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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: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 32:
Pan Tulpa představil materiál: Změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 231/21 - zapojení
vráceného nedočerpaného provozního příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 231/21, jehož předmětem je zapojení finančních prostředků v celkové výši 4.157.360,19 Kč
do kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí.
Kapitola 913 05 Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
Navýšení příjmu rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2020 v celkové výši 4.157.360,19 Kč a navýšení výdajů rozpočtu Libereckého
kraje v uvedené kapitole v celkové výši 4.157.360,19 Kč.
Po vyúčtování poskytnutého provozního příspěvku byl na účet Libereckého kraje vrácen
nedočerpaný provozní příspěvek (vyrovnávací platba) poskytnutý v roce 2020 v úhrnné výši
4.157.360,19 Kč.

ORG

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

1502
1505
1508
1509
1510
1512
1513
1514
1520
1522

Centrum intervenčních a psychos. služeb LK
Domov Sluneční dvůr
Služby sociální péče TEREZA
Domov důchodců Sloup v Čechách
Domov důchodců Rokytnice
Domov důchodců Jablonecké Paseky
Domov důchodců Velké Hamry
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou
APOSS Liberec
Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.N.
CELKEM

Vratka po vyúčtování
v roce 2021
236.000,00
257.904,29
224.662,84
20.374,56
32.019,00
299.755,75
632,98
407.231,45
307.779,32
2.371.000,00

Vráceno na
účet LK dne
1. 2. 2021
8. 2. 2021
9. 2. 2021
15. 1. 2021
9. 2. 2021
9. 2. 2021
2. 2. 2021
3. 2. 2021
2. 2. 2021
25. 2. 2021

4.157.360,19

Současně se v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí sníží č. a.
13050000 Finanční rezerva PO ve výši 4.000.000 Kč, která bude následně použita na navýšení
provozních příspěvků u vybraných organizací.
Finanční prostředky, v celkové výši 8.157.360,19 Kč budou v kapitole 913 05 Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, zapojeny následovně:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, v celkové výši 213.928 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1502 Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši
151.906 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková
organizace, v celkové výši 184.214 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1505 Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace, v celkové výši 4.000.000 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1507 Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, v celkové výši 46.778 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1514 Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, v celkové výši 113.402 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1515 Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, v celkové výši 481.592 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 277.515 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1519 Domov Raspenava, příspěvková
organizace, v celkové výši 297.819 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace, v celkové výši 90.206 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1523 Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, v celkové výši 2.300.000 Kč.

V roce 2021 jsou zvýšeny náklady zejména:
- o navýšení tarifů o 10% u pracovníků v přímé péči v sociálních službách a
zdravotnických pracovníků po novele Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2021, tyto náklady
nejsou zcela pokryty dotací z MPSV a znamenají značné zatížení rozpočtu
příspěvkových organizací,
- o nákup materiálu v souvislosti s epidemií COVID-19, tyto náklady jsou kryty dotačním
titulem MPSV do 31. 5. 2021.
Provozní příspěvky výše uvedených organizacích byly zvýšeny z důvodu zajištění nezbytných
nákladů. Na základě navýšení provozního příspěvku a vypracovaných rozpočtů příspěvkových
organizací je provedena úprava rozdělení příspěvku na provoz, kde došlo k navýšení zejména
u organizací, které si nemohly požádat o dotaci ve 2. kole dofinancování z MPSV a příspěvku
na odpisy, který je upraven na základě aktuálního odpisového plánu organizací pro rok 2021.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/62
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 231/21, kterým se:
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2021 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2020 v celkové výši 4.157.360,19 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2021 v kapitole 913 05 Příspěvkové organizace,
sociální odbor v celkové výši 4.157.360,19 Kč:
a)
b)
3.

navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1505 Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace, v celkové výši 4.000.000 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková
organizace, v celkové výši 157.360,19 Kč,

upravuje se kapitola 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu
na celkový objem kapitoly:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

snížením dílčího ukazatele č. a. 13050000 Finanční rezerva PO, v celkové výši
4.000.000 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1501 Jedličkův ústav, příspěvková
organizace, v celkové výši 213.928 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1502 Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, v celkové výši
151.906 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1504 OSTARA, příspěvková
organizace, v celkové výši 26.854 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1507 Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková organizace, v celkové výši 46.778 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1514 Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, v celkové výši 113.402 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1515 Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, v celkové výši 481.592 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1516 Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, v celkové výši 277.515 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1519 Domov Raspenava,
příspěvková organizace, v celkové výši 297.819 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1520 APOSS Liberec, příspěvková
organizace, v celkové výši 90.206 Kč,
navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1523 Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, v celkové výši 2.300.000 Kč

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 33:
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VÝSLEDEK: přijato

Paní předsedkyně vyzvala pana Tulpu k představení materiálu: Změna rozpočtu-rozpočtové
opatření č. 235/21 – úpravy kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací a záštity s finanční podporou
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. 235/21, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 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:
436.500 Kč
Zůstatek k dnešnímu dni: 1.013.500 Kč
1. Podpořené žádosti:
a) Žadatel:
Název projektu:

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa
20. krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

Návrh výše dotace:

30 000 Kč (100% požadované částky)

Zdůvodnění: Zapojení zdravotně postižených do volnočasových aktivit, je připraveno 15
soutěžních disciplín, zároveň budou zapojeni i osoby ze zdravé populace. Důvodem žádosti je
nedostatek vlastních finančních prostředků na zajištění celé akce.
b) Žadatel:
Název projektu:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
Očkování bez bariér

Návrh výše dotace:

30 000 Kč (54,54% požadované částky)

Zdůvodnění: Organizace zajišťuje bezplatný převoz imobilních občanů Libereckého kraje do
očkovacích center. Dosud organizace pomáhala s dopravou do očkovacích center, zajistili více
než 80 převozů na vlastní náklady. S ohledem na personální a časovou náročnost žádá
organizace o příspěvek na bariérový schodolez, který zvýší komfort pacientů.
Pozn: Organizace čerpala v letošním roce z rozpočtu LK částku ve výši 438.576 Kč na pomoc
v době pandemie COVID -19
2. Nepodpořená žádost
Žadatel: Diakonie Broumov, sociální družstvo
Název projektu: neuveden
Účel projektu: Diakonie se zabývá sběrem použitého ošacení (provozují bílé kontejnery na
území ČR), provozuje 20 prodejen s použitým textilem. Z výtěžku je financováno azylové
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bydlení ubytovny v Broumově. Jejich činnost probíhá v Královéhradeckém kraji. Činnost
v Libereckém kraji nebyla zjištěna. Na webových stránkách mají všechny akce propojené
s Královéhradeckým krajem.
Celkové způsobilé výdaje projektu:
neuvedeno
Žádost o finanční dotaci:
neuvedeno
Návrh OSV na výši podpory:
0 Kč
Zdůvodnění: Nedoporučujeme poskytnutí finanční podpory, neboť se jedná o lokální projekt,
doporučujeme organizaci žádat o finanční zdroje v oblasti působení.
Diskuse: proběhla krátká diskuse o projektech na sběr použitého ošacení.
Předsedkyně dala o materiálu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/63
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 235/21, kterým se upravují specifické ukazatele v
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 60.000 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.a.
0570007 0000 „Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
financování v sociální oblasti Libereckého kraje“ o částku 60.000 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801470000 „Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.“, IČO 02107538 a
navýšení o částku 30.000 Kč (záštita P. Tulpy),
c)

zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 05801480000 „Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.“, IČO 00426091
a navýšení o částku 30.000 Kč,

rozhodnout
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, se
sídlem Školní 2213, 470 01 Česká Lípa, IČO: 02107538, na projekt „20. krajské sportovní
hry osob se zdravotním postižením“, ve výši 30.000 Kč,
b)

o poskytnutí účelové investiční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Liberec, se sídlem Palachova 504/7, IČO: 00426091, na projekt „Očkování bez bariér“,
ve výši 30.000 Kč,

c)

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Diakonie Broumov, sociální
družstvo, IČO: 49289977, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 55001 Broumov, název
projektu neuveden (neinvestiční)

schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2597/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Sdružení tělesně
postižených Česká Lípa, se sídlem Školní 2213, 470 01 Česká Lípa, IČ: 02107538
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b)

smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2598/2021 uzavíranou mezi Libereckým krajem a organizací Oblastním spolek
Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, IČ: 00426091

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 34:
Pan Tulpa představil materiál Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona –
Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu. Informace doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva materiálu:
Liberecký kraj vyhlašuje dotační 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 2022.
Tato povinnost pro kraj plyne ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně z § 101a.
Liberecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu – kapitoly 313 Ministerstva
práce sociálních věcí na základě Rozhodnutí, jako účelovou neinvestiční dotaci na
podporu základních činností sociálních služeb. Finanční prostředky budou zapojeny do
rozpočtu kraje a budou přerozděleny mezi konečné příjemce, tj. sociální služby, které budou
součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021 – 2023 (aktualizace pro rok
2022).
Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na účel dle §10a, odst. 2 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel
vymezený ve speciálním zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na který dotčený
§10a, odst. 2 zákona 250/2000 Sb., odkazuje.
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).
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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 prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj
obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2022 bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu
od 18. 10. do 14. 11. 2021.
Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2022 je dostupná na Portálu MPSV.
Termín pro předložení žádosti je do 14. 11. 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);
2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a
rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF);
3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – kopie dokladu opravňující
jednat jménem příjemce;
4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni
žadatelé), (Excel);
5. Informace v Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje – prolink na stránku
poskytovatele (nepovinná příloha), (Excel);
6. Informace o bezúhradových uživatelích dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách
(vyplní pouze pečovatelské služby dle § 40 zákona o sociálních službách a jen
v případě, že službu těmto uživatelům již poskytují a je předpoklad jejího poskytování i
od 1. 1. 2022), (Excel);
7. Počet uživatelů cílové skupiny (platí pro § 39, § 40, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48,
§ 49, § 50, § 51, § 57, § 61, § 62, § 63, § 65, § 66, § 67 a § 70 zákona o sociálních
službách), (nepovinná příloha), (Excel);
8. Smlouva o spolupráci s psychiatrickou nemocnicí (v rámci reformy péče o duševní
zdraví), (nepovinná příloha)

S příjemci dotací bude uzavírána Smlouva o poskytnutí dotace / o poskytnutí příspěvku
zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého
kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022. Tato smlouva,

11

je v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst.
2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu. Smlouva byla doplněna na základě podnětů JUDr. Zusky
z firmy HOLEC, ZUSKA & PARNEŘI advokátní s.r.o.

Liberecký kraj žádá pro rok 2022 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, dále je kalkulován možný nárůst nákladovosti
sociálních služeb v souvislosti s navyšováním odměňování profesí v sociálních službách, růst
cen základních vstupů, také jsou zohledněny rozvojové záměry pro rok 2022.
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

2019 s
dofinanc.
kraje

2020

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

99,65%

91,51%

Uspokojení
požadavku
kraje (v Kč)

81,30%

84,00%

87,92%

93,73%

73,05%

834.268.445

78,53%

Diskuse: paní Jozífková upozornila na bonifikaci některých pečovatelských služeb. Proběhla
diskuse k bonifikacím a analýze potřebnosti služeb.
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/64
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 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 2022
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 35:
Paní Weissová vyzvala pana náměstka Tulpu k představení materiálu: Změna rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 250/21 – úprav v kapitolách 917 05 a 914 05 a Vyhlášení dotačního
řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2022
Důvodová zpráva materiálu:
Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu-rozpočtové opatření č. 250/21, kterým se snižují
výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o částku 1.500.000 Kč, dále se snižují
výdaje v této kapitole o částku 16.186.654 Kč a v kapitole 917 05 se přesouvají výdaje ve výši 2.313.346
Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, Financování
sociálních služeb (z prostředků LK) o částku 20.000.000 Kč na 30.000.000 Kč. Předmětem materiálu je
také Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v roce 2022.
Na spolufinancování sociálních služeb budou na rok 2022 finanční prostředky navýšeny o 20.000.000
Kč.
Finanční prostředky budou navýšeny z následujících důvodů:
1. Požadavek Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2021 (1.062.352.000 Kč) byl
Ministerstvem práce a sociálních věcí pokryt pouze ze 78,53 % (834.268.445 Kč) tzn., že nebylo
pokryto 228.083.555 Kč.
2. Pro rok 2022 dojde k navýšení 80 úvazků pracovníků v přímé péči zařazených do Základní sítě
Libereckého kraje. Jedná se o navýšení finančních prostředků o 48.000.000 Kč.
3. V roce 2022 se předpokládá navýšení mezd v sociálních službách o 5 %.
4. Dále došlo k výpadku dalšího možného zdroje financování sociálních služeb. V předchozích
letech bylo možné zapojovat do rozpočtu vrácené finanční prostředky z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu. Tyto navrácené finanční prostředky v letech 2018–2020 tvořily průměrně
6.000.000 Kč. Od roku 2021 dle pokynů Ministerstva práce a sociálních věcí musí být vráceny
nepoužité finanční prostředky do státního rozpočtu.

rok

2018

výše vratky v Kč

Vratky - dotace MPSV
2019

8 033 395,56

6 371 853,00

2020
3 433 814,23

průměr
5 946 354,26

5. Dle informací ze závěrečných zpráv z roku 2020 (rok 2021 není ještě k dispozici) činí zdroje na
krytí nákladů 1.843.614.052 Kč. Liberecký kraj přispívá na spolufinancování sociálních služeb
o 1 % méně než obce. Navýšením dotace na spolufinancování by došlo k vyrovnání rozdílu
mezi příspěvkem obcí a Libereckým krajem. Tabulka „Porovnání finančních prostředků všech
krajů“ je v příloze č. 12.
Navýšení o 20.000.000,- Kč je předmětem pouze tohoto materiálu. Finanční prostředky na podporu
sociálních služeb v budoucích letech budou předmětem projednávání Střednědobého výhledu rozpočtu
kraje 2022 - 2025 a rozpočtu kraje na 2022.
Resort sociálních věcí i nadále reaguje na podněty poskytovatelů sociálních služeb (neziskových
organizací) k zajištění částečného krytí osobních nákladů na sociální služby v období, kdy ještě nejsou
k dispozici finanční prostředky z dotace MPSV na příslušný kalendářní rok. Dotační řízení je určeno
pro neziskový sektor, který nedisponuje finančními prostředky na začátku kalendářního roku. Finanční
podpora je určena na krytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči a je určena k využití v lednu až
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červnu 2022. Průměrná hrubá mzda u pracovníků v přímé péči u neziskových organizací je cca 27.000
Kč.
S ohledem na legislativní změny v oblasti odměňování profesí v sociálních službách, které nastaly
v průběhu posledních let, je upravena hranice osobních nákladů na jednotlivé pracovní pozice, které
jsou v tohoto rámci dotačního řízení financovány z dotace Libereckého kraje na podporu poskytování
sociálních služeb.

pozice

Maximální výše celkových
měsíčních osobních nákladů na
1 úvazek (bez neuznatelných
nákladů) (v Kč)

sociální pracovníci

76 828

pracovníci v soc. službách

52 118

pedagogičtí pracovníci

76 828

manželští a rodinní poradci

76 828

ostatní odborní pracovníci

89 733

Finanční podpora z rozpočtu kraje se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona
o sociálních službách).
Dotace z rozpočtu kraje bude poskytnuta na účel dle §10a, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel stanovený zvláštním
právním předpisem-zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na který dotčený §10a, odst. 2
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
odkazuje.
Registrované sociální služby obdrží dotaci podle výše úvazků pracovníků v přímé péči a u některých
služeb bude použito bonifikační kritérium. Finanční prostředky budou rozděleny dle klíče na základě
stanovené hodnoty na 1 úvazek pracovníka v přímé péči (dále jen PPP), a to dle výše úvazků PPP, které
jsou součástí platné Základní sítě poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje. Služby sociální
péče a služby sociální prevence, které mají v Základní síti Libereckého kraje uvedenu cílovou skupinu:

1. osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI) / rodiny s dítětem
s chronickým duševním onemocněním

2. osoby s poruchou autistického spektra / rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra
3. osoby s neurodegenerativním onemocněním
4. Pečovatelské služby (§ 40) – provozní doba je min. od 7-19 hod. denně
budou bonifikovány.
Maximálně 35 % z celkového objemu určeného na dotační řízení bude použito na bonifikační kritérium.
Harmonogram dotačního řízení:
srpen – schválení materiálu v orgánech kraje
září – vyhlášení dotačního řízení, zveřejnění
říjen - 11.10. – 17.10. příjem žádostí
listopad – schválení rozdělení dotace v orgánech kraje
prosinec – poskytnutí dotace
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Vyhlášení dotačního řízení projednala Odborná skupina KÚ LK pro hodnocení a financování sociální
oblasti dne 20.7. 2021.
Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období leden až červen 2022,
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
Dotace z finančních prostředků Libereckého kraje na podporu sociálních služeb je určena na zajištění
sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Libereckého kraje v souladu se Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a jeho prováděcími částmi. Finanční podpora
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb, bude poskytována subjektům, které budou
pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a budou součástí platné Základní sítě
LK schválené na období 2021–2023 (aktualizace ZSLK pro rok 2022).
Plánované vyhlášení dotačního řízení ve výši 30.000.000,- Kč je finančně kryto nespecifikovanou
rezervou v kapitole 917 05 – Transfery, financování sociálních služeb.
Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podat v termínu od 11. října do 17.
října 2021, a to na každou sociální službu zvlášť, společně s Přílohou č. 1, Přílohou č. 2. Žádosti budou
zasílány pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému Veřejná finanční podpora. Hodnocení
bude probíhat ve dvou fázích. Nejdříve bude provedena kontrola formálních náležitostí žádostí a
následně bude probíhat věcné hodnocení a bonifikace u vybraných služeb. Podrobnosti jsou uvedeny ve
Vyhlášení dotačního řízení a v Pravidlech pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2022.
S příjemci dotací bude uzavírána Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje. Tato smlouva, je v souladu s Rozhodnutím Komise
(2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Smlouva byla doplněna na základě
podnětů JUDR Zusky z firmy HOLEC, ZUSKA & PARNEŘI advokátní. s.r.o.
Nejzazší termín pro vyplacení finanční podpory z prostředků Libereckého kraje je 20. 12. 2021, tak jako
v předchozím roce, z důvodu toho, aby poskytovatelé sociálních služeb měli k použití finanční
prostředky na začátku roku 2022, kdy ještě není k dispozici finanční podpora z dotace MPSV.
Vyjádření ekonomického odboru a resortu
Ekonomický odbor a resort konstatuje, že doposud byl objem těchto dotačních prostředků na úrovni 10
mil. Kč na příslušný rok. V předloženém materiálu je navrhováno navýšení těchto prostředků od roku
2022 na úroveň 30 mil. Kč (lze předpokládat obdobný objem i v letech následujících 2023+), tedy
navýšení o 20 mil. Kč / rok a kdy v materiálu není uveden zdroj krytí navýšeného financování resp.
odůvodnění zajištění navýšení finančních prostředků pro následující období buď v rámci „stávajících“
výdajových limitů odboru sociálních věcí nebo návrh jiného řešení.

Diskuse: p. Gabriel za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb poděkoval a pochválil kraj za
navýšení částky pro sociální služby.
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/65
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
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s ch v á l i t
1 ) změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 250/21, kterým se:
a ) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Spolufinancování lůžek, kde objednavatelem je LK ve výši 1.500.000 Kč
b ) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Penále k odvodu do NF za PRK projektu IP 1 ve výši 16.186.654 Kč,
c ) snižují výdaje v kapitole 917 05 - Transfery, odbor sociálních věcí, z ukazatele
Řešení naléhavých potřeb sociálních služeb zařazených do Základní sítě LK ve
výši 2.313.346 Kč
d) a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních
věcí, ukazatel Financování sociálních služeb (z prostředků LK) o 20.000.000
Kč,
2) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb
v Libereckém kraji v roce 2022 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných
rezerv určených k rozdělení ve výši 30.000.000 Kč.
3) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků určených na spolufinancování
sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2022
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 36:
Pan Tulpa představil materiál: Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu
sociálních věcí Domov Raspenava. Informace doplnil pan Tichý.
Důvodová zpráva materiálu:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změnu přílohy
č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace resortu sociálních věcí:
Domov Raspenava, příspěvková organizace, které byly na základě kupní smlouvy
OLP/4245/2020 převedeny v katastrálním území Raspenava pozemky p. p. č. 20/1 o výměře 6
101 m2 v ceně 427.070,00 Kč a p. p. č. 19/5 o výměře 1 192 m2 v ceně 83.400,00 Kč. Pozemky
byly odkoupeny od Města Raspenava za účelem budoucí výstavby objektů v rámci projektu
„Domov Raspenava p. o. – výstavba nových prostor“
V příloze č. 1 u výše uvedené organizace byly dále aktualizovány hodnoty nemovitého majetku
dle poslední účetní uzávěrky.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/66
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 Raspenava příspěvková organizace, se
sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, a to z důvodu převzetí nového nemovitého majetku
do užívání
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 69:
Pan Tulpa představil materiál: Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry –
pořízení automobilu“
Předmětem materiálu je schválení předložení projektové žádosti k projektu „DD Velké Hamry
– pořízení automobilu“ do 101. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 20142020, prioritní osy 6 – REACT EU (REACT EU) a odsouhlasení závazku spolufinancování a
předfinancování projektu. Dále je předmětem rozpočtové opatření č. 278/21 - snížení výdajů
kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, a navýšení výdajů v kapitole 923
02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.
A) Závazek spolufinancování projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“
Cílem projektu je nákup elektrického automobilu pro potřeby DD Velké Hamry. Schválení
projektu radě kraje předkládáme v době, kdy výzva pro podávání žádostí již probíhá. Je tedy
možné, že než bude žádost připravena, může být alokace vyčerpaná. Projekt byl iniciován ze
strany příspěvkové organizace v červenci 2021.
Příjem žádostí je stanoven od 31.5.2021 do 3.2.2022. Finanční objem žádostí o podporu
v procesu hodnocení (pouze příspěvek EU) je k 9.8.2021 ve výši 586.205.512 Kč. Celková
částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 2.067.883.689 Kč.
Tento projekt bude v souladu se Směrnicí RK 2/2018 k systému přípravy a realizace projektů
kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU
administrovat odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.
Věcné zaměření projektu
Předmětem projektu je pořízení elektrického vozidla (tzv. elektromobilu) pro účely poskytování
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Nový elektromobil budou využívat zaměstnanci DD Velké Hamry zejména pro tyto
činnosti:
- organizační zabezpečení chodu Domova se zvláštním režimem (dále jen DZR)
- podpora činnosti Sociálního oddělení
- zabezpečení sociálního šetření u nových klientů DZR
- podpora funkce Sociálního auta
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-

zabezpečení aktivizačního programu na DZR

Předpokládaný hlavní zdroj financování
101. výzva Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020, prioritní osa 6 –
REACT EU.
Struktura finančních zdrojů
85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
5 % státní rozpočet
10% vlastní podíl žadatele
Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu předpokládáme max. ve výši 1.400.000 Kč. Jedná se o výdaje
na nákup elektromobilu – 1.300.000 Kč. Dle průzkumu, který provedl DD Velké Hamry se
cena elektromobilu požadovaných vlastností pohybuje okolo 1.300.000 Kč. Dále uvažované
celkové výdaje projektu zahrnují zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti
(60.000 Kč), publicitu (10.000 Kč) a rezervu (30 000 Kč) v případě, že by se cena na základě
tržního průzkumu navýšila.
Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých
výdajů projektu v době realizace
Podíl LK 10 %.
Předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí 140.000 Kč.
Tento materiál předkládáme radě kraje na základě dosavadních informací, abychom mohli
projekt co nejdříve podat. V tuto chvíli není zpracována žádost o poskytnutí dotace, kde budou
přesné částky vyčísleny. V případě, že v budoucnu dojde k úpravě způsobilosti výdajů, bude
toto řešeno případným navýšením závazku spolufinancování.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je odhadována v objemu 1.260.000
Kč, a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje EU a státního rozpočtu z rozpočtu LK.
Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu je předpokládána v roce 2021.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „DD Velké Hamry – pořízení
automobilu“ (v Kč)

Rok
2021
celkem

Celkové
výdaje
projektu
1.400.000,00
1.400.000,00

Spolufinancování

Nezpůsobilé
výdaje
projektu
0
0

LK (10 %)
140.000,00
140.000,00

EU (85 %)
SR (5%)
1.190.000,00
70.000,00
1.190.000,00
70.000,00

Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se neočekávají žádné výdaje nad rámec běžných provozních výdajů.
Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
V souvislosti s realizací projektu nebudou vytvořena žádná nová pracovní místa.
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Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Projektový záměr nebyl radě kraje předložen.
Stanovisko odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí souhlasí s realizací projektu, příspěvková organizace preferuje nákup
elektrického vozidla (tzv. elektromobil), kdy nákup bude realizován v roce 2021. Elektromobil
bude v dalších letech využit pro zajištění provozu plánované přístavby Domova se zvláštní
režimem DD Velké Hamry, příspěvkové organizace.
B) Finanční prostředky na přípravu projektu
V rámci tohoto materiálu předkládáme rovněž rozpočtové opatření č. 278/21. Finanční
prostředky na přípravu a realizaci projektu „DD Velké Hamry – pořízení automobilu“ pro rok
2021 celkem ve výši 1.400.000 Kč jsou řešeny předkládaným rozpočtovým opatřením č.
278/21, jehož předmětem je snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 1.400.000 Kč a
současně navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, celkem o částku 1.400.000 Kč. Tyto prostředky budou využity
na zpracování projektové žádosti vč. studie proveditelnosti do programu REACT EU, na
publicitu a na realizaci projektu.
Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předloženém materiálu hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/67
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 Raspenava příspěvková organizace, se
sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, a to z důvodu převzetí nového nemovitého majetku
do užívání
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

VÝSLEDEK: přijato

13. Materiály do Zastupitelstva LK – písemné informace:
Pan Tulpa představil písemné informace do zastupitelstva do zastupitelstva
a. Rozpočtové opatření č. 221/21 – úprava kapitoly 923 05 – spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace projektu
b. Rozpočtové opatření č. 246/21 – úprava kapitoly 912 05 Účelové příspěvky odbor
sociálních věcí, poskytnutí účelových příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím
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c. Rozpočtové opatření č. 258/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, zapojení dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů ze státního rozpočtu
d. Ukončení projektu „Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory
Vratislavice nad Nisou“ – bylo staženo z jednání rady-nejasné termíny ukončení
e. Rozpočtové opatření č. 230/21 – zapojení dotace na zajištění mimořádné okamžité
pomoci v souvislosti s mimořádnou situací – pracovní povinnosti studentů
f. Rozpočtové opatření č. 232/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
g. Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1 – Služby sociální prevence v LK – dotace č. OPLZZZS_12/2009

Diskuse: přítomní neměli žádné dotazy
Předsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 7/21/VSV/68
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
a. Rozpočtové opatření č. 221/21 – úprava kapitoly 923 05 – spolufinancování EU,
zapojení splátky neinvestiční dotace projektu
b. Rozpočtové opatření č. 246/21 – úprava kapitoly 912 05 Účelové příspěvky odbor
sociálních věcí, poskytnutí účelových příspěvků vybraným příspěvkovým
organizacím
c. Rozpočtové opatření č. 258/21 – úprava kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, zapojení dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů ze státního
rozpočtu
d. Rozpočtové opatření č. 230/21 – zapojení dotace na zajištění mimořádné okamžité
pomoci v souvislosti s mimořádnou situací – pracovní povinnosti studentů
e. Rozpočtové opatření č. 232/21 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, úpravy dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
f. Informace o Rozhodnutí o částečném prominutí daně Generálním finančním
ředitelstvím ve věci projektu IP 1 – Služby sociální prevence v LK – dotace č.
OPLZZ-ZS_12/2009

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

14. Prezentace katalogu sociálních služeb
Katalog a jeho funkce představil pan Jiří Tůma vedoucí oddělení rozvoje a financování
sociálních služeb. Prezentace je přílohou zápisu.
15. Různé
•
•
•

•

Pan náměstek Tulpa otevřel diskusi o financování sociálních služeb.
Paní Anna Provazníková upozornila na novou studii o bydlení a nabídla ji k přeposlání.
Pan Tulpa doplnit informaci o aktivitách v Libereckém kraji.
Paní Weissová navrhla morálně podpořit Polské ženy, které nemohou ve své zemi
legálně ukončit těhotenství ani ze závažných důvodů jako je genetická vada plodu nebo
znásilnění. Toto téma bude diskutováno i ve výboru zdravotnictví. Pan Tulpa
informoval, že nemocnice v Libereckém kraji budou tuto službu za úplatu Polským
ženám poskytovat bez problému.
Na zářijové jednání jsou pozváni hosté k tématu sociálního podnikání a paní Svobodová
z Lumosu, která bude v Liberci dopoledne prezentovat pro další zájemce. Po dohodě
proběhnou prezentace obou témat.

Příští jednání bude v úterý dne 14. 9. 2021 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje. V jednací místnosti č. 111 v přízemí hlavní budovy.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Zapsal:
Ing. Martina Semrádová, v. r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
Ing. Taťana Janoušková, v.r.
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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