Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.03/22
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 22. března 2022
Přítomni:

Naďa Jozífková; Eva Zbrojová; Bc. Anna Provazníková; Robert Prade; Ing.
Taťana Janoušková; Tomáš Pěnička; Jaroslava Bizoňová; Bc. Jana Hajná; Bc.
Martina Teplá; Daniela Weissová; Lenka Malá

Omluveni:

Nikola Rybová; PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

Neomluveni: Tajemník:

Ing. Martina Semrádová

Hosté:

Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí
p. Jonová

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. 38:
ZR-RO č. 74/22 – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí a
914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí – žádost o individuální dotaci
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 50:
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Liberecký kraj
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Závazek spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p.
o., lokalita Na Vinici, Semily“
8. Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a. Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská koordinační skupina pro
duševní zdraví – aktualizace statutu
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 54:
Dodatek ke smlouvě OLP/298/2022 v rámci dílčího rozdělení finančních prostředků
kapitoly 313 - MPSV ve stavu rozpočtového provizoria
10. Různé
11. Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty.
Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 11 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan
Tomáš Pěnička, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 03/22/VSV/122
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je pan Tomáš Pěnička zvolen
ověřovatelem zápisu 3. zasedání v roce 2022.
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. 02/22. Paní Eva Zbrojová,
ověřovatelka minulého zápisu konstatovala, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:

2

č. usnesení: 03/22/VSV/123
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 02/22.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

4. Kontrola plnění usnesení
V rámci minulého zasedání VSV nevznikly žádné úkoly.
5. Schválení programu jednání
Paní Weissová informovala o bodu, který je výboru předložen ke schválení „na stůl“ z důvodu
jeho projednání mimořádnou radou 21.3.2022. Paní Weissová dala hlasovat o upraveném
programu třetího jednání v roce 2022.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 03/22/VSV/124
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s upraveným programem
třetího jednání v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 38:
Paní Šebková představila materiál – ZR-RO č. 74/22 – úpravy v kapitolách č. 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí a 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí – žádost o
individuální dotaci.
Důvodová zpráva:
Předmětem předloženého materiálu je změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 74/22, kterým
se snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o částku 1.174.645, Kč
a současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
o částku 1.174.645 K a zavádí se ukazatel Spolufinancování objednaných kapacit z důvodu
potřebnosti.
Odbor sociálních věcí obdržel 28. 2. 2022 individuální žádost o finanční podporu organizace
Oblastní charita Jičín, a to z důvodu finančního krytí vznikající sociální služby § 50 Domovy
se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra s velkou mírou podpory
(agresivní projevy chování).
Sociální služba vzniká jako objednávka Libereckého kraje, neboť na území kraje v tuto chvíli
není jiná obdobná sociální služba, jde tak o službu jedinečnou. Odbor sociálních věcí
doporučuje podpořit sociální službu v požadované výši tj. 1.174.645 Kč.
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Finanční prostředky budou sloužit především na krytí osobních nákladů pracovníků charity,
kteří zabezpečí vznik pracovního týmu (sestavení týmu, vyškolení pracovníků, metodická
příprava fungování sociální služby), a to před tím, než bude služba přijata do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje (předpoklad vstupu do ZSLK od července 2022 na základě
již schválených rozvojových záměrů Zastupitelstvem Libereckého kraje ze dne 25. 5. 2021, č.
usnesení 220/21/ZK).
Malokapacitní sociální služba vzniká v Lomnici nad Popelkou (Rváčov). Služba bude určena
pro mladé lidi ve věku od 15 do 30 let věku. Kapacita zařízení bude 8 lůžek. Z velké míry půjde
o mladé lidi s poruchou autistického spektra, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nemohou
žít doma, tj. péče o ně je natolik náročná, že jí dosavadní pečující (rodinní příslušníci) již
nezvládají například z důvodu věku či dlouhodobého psychického a fyzického vyčerpaní.
Náběh služby je naplánován pozvolna od poloviny roku 2022.
Zařízení vzniklo ve společném partnerství Města Lomnice nad Popelkou, kraje
a poskytovatele – Oblastní charity Jičín. Město Lomnice nad Popelkou zpracovalo a podalo
projektový záměr na rekonstrukci objektu z prostředku EU – IROP. Oblastní charita Jičín jako
poskytovatel sociální služby vloží své know-how a Liberecký kraj jako hlavní objednatel služby
tuto finančně náročnou sociální službu zařadí do Základní sítě sociálních služeb a bude se
velkou měrou podílet na jejím financování. Prvotní jednáni o vzniku služby probíhaly v roce
2016. Následně byl vypracován projektový záměr (studie proveditelnosti) a podána investiční
žádost do IROP na realizaci stavebních prací.

Diskuse:
• Paní Weissová poděkovala za to, že tato služba bude v Libereckém kraji k dispozici.
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 03/22/VSV/125
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit:
1) změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 74/22 kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, ukazatel
Spolufinancování kapacit sociálních služeb, kde objednavatelem je LK ve výši
1.174.645 Kč,
b) současně se navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí ve
výši 1.174.645 Kč na spolufinancování objednaných kapacit z důvodu potřebnosti,
rozhodnout:
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci
Oblastní charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755 ve výši 1.174.645 Kč
na zahájení provozu nové pobytové sociální služby,

4

schválit:
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/542/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín, Na Jihu
553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

7.

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 50:

Pan Tulpa představil materiál – Závazek spolufinancování projektu „Transformace Služby
sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“, doplnila paní Šebková.

Důvodová zpráva:
Předmětem materiálu je schválení závazku spolufinancování a předfinancování projektu
„Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily
Věcné zaměření projektu
Cílem projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici,
Semily“ je rozšířit a zlepšit kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby s mentálním,
kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním příspěvkové organizace
Služby sociální péče TEREZA a umožnit klientům žít život v běžných podmínkách bez znaků
ústavního prostředí.
Projekt je součástí uceleného projektu Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., který
počítá s výstavbou nebo rekonstrukcí domů ve třech lokalitách: Na Vinici, Semily; Benešov u
Semil I (č.p. 143); Benešov u Semil II (č.p. 180). Projekt počítá také s přesunem 4 uživatelů do
2 chráněných bytů v běžné zástavbě v lokalitě Semily, tyto byty budou určeny pro osoby s
nejnižší mírou podpory.
Zjednodušená ucelená struktura projektu Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o.
všech lokalit dle služeb:
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Odlehčovací služba
Celkem

12 uživatelů (Benešov u Semil, č. p. 180)
12 uživatelů (Benešov u Semil, č. p. 143)
16 uživatelů (Semily, Na Vinici)
4 uživatelé (Semily – 2x byt)
2 uživatelé (Semily, Na Vinici)
46 uživatelů

V lokalitě Semily – ulice Na Vinici (p. č. 4151 a 470) dojde k výstavbě nového objektu pro
celkovou kapacitu 18 osob s mentálním, kombinovaným postižením, chronickým duševním
onemocněním a s poruchami autistického spektra. Struktura objektu bude 16 lůžek pro sociální
službu domova pro osoby se zdravotním postižením a 2 lůžka pro pobytovou formu odlehčovací
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služby. Součástí projektu je pořízení vybavení jednotlivých pokojů klientů a společných
prostor.
Předpokládaný hlavní zdroj financování
IROP 2021 - 2027. Konkrétní výzva ještě není známa.
Struktura finančních zdrojů
- 85 % strukturální a investiční fondy EU
- 15 % vlastní podíl žadatele
Finanční velikost projektu
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 133.000.000 Kč. Jedná se o výdaje
na přípravu a realizaci projektu a následnou udržitelnost projektu.
Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých nezpůsobilých
výdajů projektu v době realizace
Celková předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí
20.194.987 Kč, z toho jsou požadované patnáctiprocentní výdaje na spolufinancování ve výši
11.965.590 Kč a nezpůsobilé výdaje Libereckého kraje ve výši 8.229.397 Kč. Pravidla výzvy
ještě nejsou známa, a tak se poměry mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji projektu mohou
změnit. Ze zkušeností s minulými výzvami lze předpokládat, že mezi nezpůsobilé výdaje bude
zahrnuto např. zpracování žádosti o dotaci nebo přeložky ČEZ a CETIN, které nebudou
zahrnuty ve stavbě. Přesné částky projektu budou vyčísleny nejpozději během zpracování
studie proveditelnosti a žádosti o dotaci, poté co bude známa výzva IROP.
Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany LK je 67.805.013 Kč, a to v souvislosti
s nutností předfinancovat zdroje EU z rozpočtu LK.
Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech
Realizace projektu se předpokládá v letech 2022 až 2024. V letech 2019 - 2022 proběhla
příprava projektu.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech – projekt „Transformace Služby sociální péče
TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ (v Kč)
Spolufinancování a
předfinancování
projektu
Celkové výdaje
Nezpůsobilé
Rok
projektu
výdaje projektu
LK (15 %)
EU (85 %)
2018
4 500
4 500
2019
318 146
318 146
2020
1 007 325
1 007 325
2021
111 625
111 625
2022
10 383 601
3 242 601
1 071 150
6 069 850
2023
51 732 900
2 000 000
7 459 935
42 272 965
2024
24 441 903
1 545 200
3 434 505
19 462 198
celkem
88 000 000
8 229 397
11 965 590
67 805 013
Fáze udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Rok

Celkové výdaje
provozní
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2024
2025
2026
2027
2028
2029

7 500 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000

Celkem
udržitelnost

45 000 000

Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu
Ve fázi udržitelnosti se očekávají další výdaje nad rámec běžných provozních výdajů
v odhadované výši 7.500.000 Kč ročně, které souvisejí s nově vybudovaným objektem Na
Vinici, v Semilech. Jedná se o nové provozní náklady za mzdové prostředky (vznik 12 nových
úvazků pracovníků v přímé péči se zaměřením na přímou obslužnou péči), energie, spotřebu
vody, odpady, internet a telefon, revize zařízení a spotřební a režijní materiál provozu objektu
sociální péče. V souvislosti s novou lokalitou poskytované sociální služby je v rozpočtovém
výhledu kraje počítáno s úhradou udržitelnosti výstupů a výsledků projektu z provozního
příspěvku zřizovatele a dotace MPSV.
Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů
Projekt vyvolává personální nároky v realizační fázi na zajištění administrativní části projektu.
Předpokládá se vytvoření jednoho pracovního místa na pozici projektový manažer na
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Osobní náklady na projektového
manažera by měly být v rámci IROP způsobilé. V tuto chvíli nejsou známy definitivní
podmínky výzvy a tento předpoklad se může změnit.
Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru
Oproti projektovému záměru došlo k následujícím změnám:
- projektový záměr Transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, Benešov u Semil byl schválen jako jeden celek. Vzhledem k rozsáhlosti a
složitosti projektu byl proces transformace zařízení rozdělen do třech částí, a to podle
lokalit výstavby,
- úprava harmonogramu, kdy je předpoklad realizace projektu stanoven do roku 2024
(původní byl 2027 pro všechny lokality).
Stanovisko odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí plně podporuje transformaci zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace. Projekt je prioritou odboru, a to zejména z důvodu implementace
materiálně-technického standardu pobytových sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních
věcí a zvýšení kvality služeb, které jsou aktuálně poskytovány v nevyhovujících podmínkách.
Diskuse: Proběhla diskuse o transformaci pobytových zařízení.
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 03/22/VSV/126
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Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s c h v á l i t:
a) závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Transformace Služby sociální
péče TEREZA, p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ do výše 65.194.987 Kč a jeho rozložení
v letech 2018-2029,
b)

předpokládané předfinancování projektu „Transformace Služby sociální péče TEREZA,
p. o., lokalita Na Vinici, Semily“ Libereckým krajem do výše 67.805.013 Kč a jeho
rozložení v letech 2022-2024,

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:

8.

Paní Šebková představila písemnou informaci do zastupitelstva:
Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská koordinační skupina pro duševní
zdraví – aktualizace statutu

Diskuse:
•

Paní Weissová ocenila posun v reformě péče o duševní zdraví a požádala, aby byly
výstupy z pracovních skupin přenášeny do výboru sociálních věcí.

Předsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 03/22/VSV/127
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předloženou písemnou informaci do Zastupitelstva LK:
Stav reformy duševního zdraví v Libereckém kraji, Krajská koordinační skupina pro duševní
zdraví – aktualizace statutu
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 54:

9.

Paní Šebková představila materiál – Dodatek ke smlouvě OLP/298/2022 v rámci dílčího
rozdělení finančních prostředků kapitoly 313 - MPSV ve stavu rozpočtového provizoria
Důvodová zpráva:
Předmětem předloženého materiálu je Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/289/2022 pro
poskytovatele sociální služby Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú. se sídlem U Nemocnice 2696,
Česká Lípa, 470 06 Česká Lípa, IČ 07234571.
Tímto Dodatkem se zpřesňuje časové vymezení poskytnutí dotace pro poskytovatele sociální
služby Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú. na měsíce leden a únor roku 2022 z důvodu ukončení
činnosti tohoto poskytovatele k 31. 03. 2022 (zánik poskytovatele). Poskytnutá částka 543.064
Kč (skutečně kalkulovaná na měsíce leden a únor 2022) zůstává beze změn.
Celkové rozdělení finančních prostředků bylo odsouhlaseno Zastupitelstvem Libereckého kraje
č. usnesení 65/22/ZK jakožto dílčí alokace pro rok 2022 v rámci rozpočtového provizoria z
dílčí alokované částky 156.376.367 Kč, kterou Liberecký kraj obdržel na základě Rozhodnutí
RP1 o poskytnutí části dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 ve stavu
rozpočtového provizoria na měsíce leden a únor 2022.
Diskuse:
•
•

paní Šebková informovala o avizovaném rozhodnutí z MPSV – financování pro
Liberecký kraj - částka je o něco nižší než v loňském roce
pan Tulpa – dofinancování sociálních služeb na rok 2023 by mělo být opět 30 milionů
v případě, že stát Libereckému kraji uhradí nákup plánovaných unimo buněk pro
uprchlíky.

Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 03/22/VSV/128
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s c h v á l i t:
znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí č. OLP/298/2022, který bude uzavřen mezi Libereckým krajem a organizací
Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú., se sídlem U Nemocnice 2696, Česká Lípa, 470 06 Česká
Lípa, IČ 07234571, z důvodu časového vymezení poskytnutí dotace na měsíc leden a únor roku
2022.
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Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Různé

10.
•
•
•

•
•

•

11.

PRO: 11

paní Weissová otevřela téma uprchlictví; upozornila na riziko tvorby ghett; v Turnově
se zatím daří uprchlíky ubytovávat a sdílela i další dobrou praxi jejich podpory
pan Tulpa zmínil, že k dnešnímu dni, je v Libereckém kraji evidováno cca 8 500
běženců a předpokládá se dalších 6 500
Paní Šebková informovala o odchodu paní Semrádové z Krajského úřadu Libereckého
kraje a poděkovala jí za práci; poté představila Anetu Forchtnerovou, která přebírá
funkci tajemnice výboru sociálních věcí
členové výboru odcházející tajemnici poděkovali za spolupráci
p. Jozífková se ptala na formu vyúčtování dotace na sociální služby z MPSV za rok
2022 – p. Šebková informovala, že bude pouze jedno vyúčtování, další přerozdělení
prostředků bude ošetřeno dodatkem ke stávající smlouvě
p. Jozífková se ptala, zda bude dopracován systém zjednodušených indikátorů – p.
Šebková potvrdila, že tento úkol zpracuje pan Tůma
Závěr

Příští jednání bude v úterý dne 19. 4. 2022 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje v jednací místnosti č. 326a.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
Zapsala:
Ing. Martina Semrádová, v.r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatel zápisu:
Tomáš Pěnička, v. r.
člen Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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