Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.05/22
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 24. května 2022
Přítomni:

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

Omluveni:

Naďa Jozífková; Nikola Rybová; Tomáš Pěnička

Neomluveni: Tajemník:

Aneta Forchtnerová, DiS.

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

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. 43:
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – II. aktualizace (Aktualizace sítě
v průběhu roku 2022)
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 44:
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Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – rozvojové záměry pro rok 2023
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 45:
Revokace části usn. č. 122/22/ZK – úpravy v kapitolách č. 917 05 – Transfery a 914
05 – Působnosti – žádost o individuální dotaci Oblastní charity Jičín
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 46:
Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
financovaného z rozpočtu kraje
10. Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a. RO č. 169/22 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje – neinvestiční dotace MPSV
na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, ÚZ 13015
b. RO č. 156/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

11. Různé
12. 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 9 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelkou zápisu byla navržena paní
Bc. Anna Provazníková, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/141
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je paní Bc. Anna Provazníková
zvolena ověřovatelkou zápisu 5. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 8

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 04/22. Paní Bc. Jana Hajná,
ověřovatelka minulého zápisu konstatovala, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/142
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 04/22.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 9

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

4. Kontrola plnění usnesení
V rámci minulého zasedání VSV uložil panu Mgr. Petrovi Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení
resortu sociálních věcí, zahájit kroky vedoucí k optimalizaci Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje a doporučil jednat s MPSV ohledně dofinancování sociálních služeb ve
spolupráci s Komisí pro sociální věci Asociací krajů ČR a s Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR.
Pan Tulpa oznámil členům VSV, že cca v září tohoto roku bude svolána odborná skupina
k optimalizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
5. Schválení programu jednání
Paní Weissová dala hlasovat o programu pátého jednání v roce 2022.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/143
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s programem pátého jednání
v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 9

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 43:
Pan Tulpa představil materiál – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – II.
aktualizace (Aktualizace sítě v průběhu roku 2022), doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva:
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Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje a financování sociálních služeb předkládá orgánům
Libereckého kraje ke schválení Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023,
II. aktualizaci (aktualizace v průběhu roku 2022).
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021–2023 je stěžejním
strategickým dokumentem kraje v sociální oblasti, který mapuje současný stav a vývoj
sociálních služeb na svém území. Stanovuje vize, priority a strategické cíle pro řešení
nepříznivých sociálních situací občanů kraje za podpory sociálních služeb, v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí tohoto plánu je
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje, která obsahuje registrované sociální služby
včetně kapacit, které splnily podmínky pro zařazení do této sítě. Každý rok mapujeme potřeby
z jednotlivých území (jednotlivých obcí Libereckého kraje), porovnáváme je s rozvojovými cíli
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LK a zapracováváme s ohledem na finanční
možnosti do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
V rámci schváleného procesního postupu podávaly jednotlivé obce s rozšířenou působností
rozvojové záměry za svá území na rok 2022. Tyto rozvojové záměry byly schváleny na 5.
zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 – viz níže.
V souladu se schválenými rozvojovými záměry byly vyhlášeny Výzvy pro poskytovatele
sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok
2022. Do těchto výzev si mohli poskytovatelé podávat žádosti v termínu od 2. 8. 2021 do 14.
8. 2021. Vybrané služby byly následně zařazeny do Základní síť sociálních služeb Libereckého
kraje pro rok 2022, která byla následně schválena na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje usnesením č. 390/21/ZK.
Na dva rozvojové záměry výzva vyhlášena nebyla, neboť v daném termínu nebylo ještě
připraveno technické zázemí (viz „Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – I.
aktualizace pro rok 2022“, č. u. 390/21/ZK ze dne 21. 9. 2021 a rozvojové záměry na rok 2022
viz „Aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 – rozvojové
záměry“, č. u. 220/21/ZK ze dne 25. 5. 2021). Z tohoto důvodu byly výzvy na tyto služby
vyhlášeny až 1. 4. 2022 a poskytovatelé se do nich mohli hlásit od 18. 4. 2022 do 22.4.2022.
Do obou výzev byly podány žádosti, proto nyní zařazujeme do Základní sítě sociálních služeb
pro rok 2022 následující služby:

Poskytovatel

Identifikátor

Oblastní
charita Jičín

4785596

Sociální
služby města
Nový Bor,
příspěvková
organizace

4290863

Služba
paragraf
§50 Domovy se
zvláštním
režimem

Úvazky

Lůžka

15

8

KRAJ

V/019/2021

1

0

ORP Nový
Bor

V/002/2021

§37 Odborné
sociální
poradenství

4

Regionalita

Výzva

V souvislosti s aktualizací sítě předkládáme ke schválení i tyto úpravy Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje pro rok 2022:
1) Vyřazení na vlastní žádost:
Obec Příšovice, IČO: 00263125, §40 - Pečovatelská služba, identifikátor 7923702 (č.j.: KULK
12240/2022)
Snílek, o. p. s., IČO: 26640007, §58 - Domy na půl cesty, identifikátor 3802797. Služba bude
vyřazena ze sítě k 31. 7. 2022 zrušením registrace sociální služby KULK 32147/2022).
Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú, IČO: 07234571, §50 - Domovy se zvláštním režimem,
identifikátor 9220832. (č.j.: KULK 22111/2022) Z důvodu převedení veškerého provozu
předmětného pobytového zařízení sociálních služeb na nového poskytovatele ALZHEIMER
HOME z.ú. (viz bod níže).
2) Zařazení do sítě:
ALZHEIMER HOME z.ú., IČO 03593207, §50 - Domovy se zvláštním režimem,
identifikátor 4929866. Kapacita, působnost a rozsah poskytování služby zůstává nezměněn, tj.
10 lůžek z celkové kapacity registrovaných 132 lůžek.
3) Úprava úvazků při zachování počtu lůžek:
Charita Liberec, IČO 26520699, §57 - Azylové domy, identifikátor 9958898. Ponížení ze 4.65
na 4.5 úvazků (oprava skutečného stavu).
4) Úprava úvazků a lůžek:
Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, IČO 48282936, §48 - Domovy pro osoby se
zdravotním postižením, identifikátor 3438523. Navýšení úvazků z 56 na 59 za současného
ponížení počtu lůžek ze 48 na 43 (oprava skutečného stavu).
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Služba
paragraf

Identifikátor

Úvazky
původně
/po
aktualiz
aci

00263125

§40 Pečovatels
ká služba

7923702

0,45/0

0/0

07234571

§50 Domovy se
zvláštním
režimem

9220832

14/0

10/0

03593207

§50 Domovy se
zvláštním
režimem

4929866

0/14

0/10

Snílek, o. p. s.

26640007

§58 Domy na
půl cesty

3802797

1,5/0

5/0

Charita
Liberec

26520699

§57 Azylové
domy

9958898

4,65/4,5

17/17

48282936

§48 Domovy
pro osoby
se
zdravotním
postižením

3438523

56/59

48/43

Poskytovatel

Obec
Příšovice
Alzheimercent
rum Česká
Lípa z.ú.

ALZHEIMER
HOME z.ú

Domov
Sluneční dvůr,
příspěvková
organizace

IČO

Lůžka
původně
/po
aktualiz
aci

Rozdíl

- 0,45
úvazku
- 14 úvazků
- 10 lůžek

+ 14 úvazků
+ 10 lůžek
- 1,5 úvazku
- 5 lůžek
- 0,15
úvazku

+ 3 úvazky
- 5 lůžek

Podrobněji viz příloha 043_P02_zmeny_ZSLK_2022.
Celková maximální roční nákladovost na Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje
2021-2023, po II. aktualizaci v roce 2022 činí 2.675.209.268 Kč.
Původně

Po aktualizaci

Celkový počet lůžek v základní síti 2022

2 543

2541

Celkový počet úvazků pracovníků v přímé
péči v základní síti 2022

2 234,53

2251,43

Roční kalkulované maximální náklady v Kč

2.664.884.867

2.675.209.268

Diskuse: neproběhla
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Rozdíl
-2
+16,9
+ 10.324.401

Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/144
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – II. aktualizaci pro rok 2022

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

*přišel další člen VSV

7.

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 44:

Pan Tulpa představil materiál – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – rozvojové
záměry pro rok 2023, doplnila paní Šebková a pan Tůma.

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí - oddělení rozvoje a financování sociálních služeb předkládá
Zastupitelstvu Libereckého kraje rozvojové záměry pro aktualizaci Základní sítě sociálních
služeb 2021-2023, na rok 2023.
Rozvojové záměry vyjadřují potřeby jednotlivých ORP kraje v oblasti zajištění sociálních
služeb. Jednotlivé rozvojové záměry jsou výstupem procesů komunitního plánování na úrovni
obcí s rozšířenou působností a kraje.
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje je nedílnou součástí Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023. Proces aktualizace sítě kraje je
zakotven v zákoně č. 108/2006 Sb. - viz §95 písm. h). "kraj určuje síť sociálních služeb na
území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f)." (§94 písm f) "obec
spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje
kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na
území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.".
V souladu s výše uvedeným oslovil OSV jednotlivá ORP podle schváleného procesního
postupu, tj. sebral rozvojové záměry z procesu komunitního plánování sociálních služeb z
jednotlivých území ORP. Tyto záměry obcí byly rozšířeny o rozvojové záměry kraje související
s připravovaným IP kraje. Souhrn rozvojových záměrů na rok 2023 předkládáme v přílohách,
a to včetně dopadu na financování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV. Předkládaný materiál byl projednán s plánovači v území v rámci tzv. KKOS (Krajské
koordinační skupiny pro plánování) a s Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje.
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Schválené rozvojové záměry je nutné přiložit a započítat do požadavku kraje v krajské žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2023, prostřednictvím
počítačového programu (OKsystém) Ministerstva práce a sociálních věcí v termínu do 31. 7.
2022.
Předložené rozvojové záměry představují navýšení o 32,53 úvazků pracovníku v sociálních
službách u služeb ambulantních a terénních a o 26 lůžek u služeb pobytových (viz příloha č.1).
Předpokládaná nákladovost (dopad do ZSLK 2023) je (bez předpokládaných kapacit IP kraje)
vyčíslen na 32.638.514 Kč (v případě možného navyšování o cca 20 % až na 42.534.172 Kč).
Výzvy pro zařazení poskytovatelů sociálních služeb budou vyvěšeny v termínu 1. 7. do 24. 7.
2022. Poskytovatelé se budou moci přihlásit prostřednictvím KISSOS (Krajského informačního
systému sociálních služeb LK).
Rozvojové záměry pro potřeby IP kraje (sociální služby zahrnuté do připravovaného IP kraje
na podporu psychiatrické péče) představují navýšení o dalších 19,8 úvazků pracovníku v
sociálních službách u služeb ambulantních a terénních (viz příloha č. 2). Tyto kapacity budou
z velké míry financovány z prostředků ESF.
Rozvojové záměry podmíněné výstavbou jsou uvedeny v příloze č. 3 a nemají vliv na síť kraje
v roce 2023. Jde tak o výhled do dalších let (budou zahrnuty do přehledu při schvalování sítě
kraje na rok 2023 v září tohoto roku).
Diskuse:
• p. Bizoňová – zmínila velký zájem o chráněná bydlení ve městě Mimoň
• p. Weissová – zmínila nedostatek financí pro sociální služby; poprosila členy VSV, aby
popřemýšleli nad zadáním pro pracovní skupinu, která se bude zabývat optimalizací
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/145
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
rozvojové záměry obcí a kraje k aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
na rok 2023 dle předloženého materiálu

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 8

ZDRŽEL SE: 2

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

8.

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 45:

Pan Tulpa představil materiál – Revokace části usn. č. 122/22/ZK – úpravy v kapitolách č. 917
05 – Transfery a 914 05 – Působnosti – žádost o individuální dotaci Oblastní charity Jičín,
doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva:
Důvodem revokace části usnesení č. 122/22/ZK ze dne 29. 3. 2022 je, že organizace Oblastní
charita Jičín po schválení materiálu v radě kraje a zastupitelstvu kraje požadovala, aby dotace
byla poskytnuta mimo oblast veřejné podpory a nebyla tak poskytnuta v režimu de minimis.
Poskytovatel je církevní organizace, ve které existuje hierarchická posloupnost řízení (přestože
jednotliví poskytovatelé mají vlastní IČO), kde Královéhradecké biskupství neumožňuje
podepisovat podřízeným církevním organizacím smlouvy, ve kterých je předmětem finanční
podpora v režimu de minimis. Tato informace byla sdělena odboru sociálních věcí až ve chvíli,
kdy Oblastní charita Jičín byla vyzvána k podpisu smlouvy.
Dle současné právní úpravy se jedná o veřejnou podporu. Sociální služba vznikla na základě
objednávky Libereckého kraje. V současné době na území kraje není jiná obdobná sociální
služba, jde tak o službu jedinečnou a je třeba ji zafinancovat.
Po jednotlivých jednáních bylo dohodnuto, že finanční prostředky budou poskytnuty až sociální
služba vstoupí do Základní sítě Libereckého kraje, obdrží pověření SGEI a bude uzavřena
Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Z tohoto
důvodu bylo nutné, aby Oblastní charita Jičín zaslala novou žádost o poskytnutí dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje. Žádost byla zaslána dne 21. 4. 2022.
Finanční prostředky budou sloužit na krytí nákladů souvisejících s chodem sociální služby.
Malokapacitní sociální služba sídlí v Lomnici nad Popelkou (Rváčov). Služba je určena pro
mladé lidi ve věku od 15 do 30 let věku. Kapacita zařízení je 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 ji 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 vložila své know-how a Liberecký kraj jako hlavní objednatel služby tuto
finančně náročnou sociální službu bude velkou měrou financovat. 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:
• p. Weissová – poprosila pana Tůmu, aby na příští zasedání VSV pozval pana
Bc. Davida Rejlka, DiS. – ředitele Oblastní charity Jičín

9

Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/146
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje

revokovat
část usnesení č. 122/22/ZK ze dne 29. 3. 2022:
a) v části „rozhoduje“, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo 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,
b) v části „schvaluje“, kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo 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,
rozhodnout
o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Oblastní charita Jičín, Na Jihu 533, 506 01 Jičín, IČO:
73633755, ve výši 1.174.645 Kč,
schválit
Smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje OLP/1308/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní
charita Jičín, Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČO: 73633755.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

9.

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 46:

Pan Tulpa představil materiál – Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních
služeb na rok 2023 financovaného z rozpočtu kraje, doplnila paní Šebková.
Důvodová zpráva:
Předmětem materiálu je Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb
financovaného z rozpočtu kraje v roce 2023.
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Na spolufinancování sociálních služeb budou na rok 2023 použity finanční prostředky ve výši
20.000.000 Kč.
Tato výše finančních prostředků je nedostatečná. Došlo k navýšení energií, k nárůstu
inflace. Z Ministerstva práce a sociálních věcí byla obdržena dotace v porovnání s rokem 2021
s dofinancováním ve výši 87,6 % a došlo také k zařazení nových lůžek do Základní sítě
Libereckého kraje. Z výše uvedených důvodů je nezbytné dotaci navýšit nejméně o 10.000.000
Kč.
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 květnu 2023.
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

78 321

pracovníci v soc. službách

53 130

pedagogičtí pracovníci

78 321

manželští a rodinní poradci

78 321

ostatní odborní pracovníci

91 476

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
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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 s 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.
Z celkové alokace bude použito 60 % na služby sociální prevence, 35 % na služby sociální péče
a 5 % na služby odborného sociálního poradenství a současně bude maximálně 35 %
z celkového objemu určeného na dotační řízení bude použito na bonifikační kritérium.
Harmonogram dotačního řízení:
17. 5., 31. 5. - schválení materiálu v orgánech kraje
1. 6. – 30. 6.– vyhlášení dotačního řízení, zveřejnění
1.7. – 15.7. příjem žádostí
srpen, září – vyhodnocení dotačního řízení
4. 10., 25. 10. - schválení rozdělení dotace v orgánech kraje
prosinec – poskytnutí dotace
Vyhlášení dotačního řízení projednala Odborná skupina KÚ LK pro hodnocení a financování
sociální oblasti dne 4. 5. 2022.
Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů za období leden až
květen 2023, 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.
Plánované vyhlášení dotačního řízení ve výši 20.000.000 Kč je finančně kryto
nespecifikovanou rezervou v kapitole 917 05 – Transfery, financování sociálních služeb.
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Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné podat v termínu od
1. července do 15. července 2022, a to na každou sociální službu zvlášť, společně s Přílohou
č. 1, Přílohou č. 2 a přílohou č. 3. 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 2023.
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.
Nejzazší termín pro vyplacení finanční podpory z prostředků Libereckého kraje je 26. 12. 2022,
tak jako v předchozím roce, z důvodu toho, aby poskytovatelé sociálních služeb měli k použití
finanční prostředky na začátku roku 2023, kdy ještě není k dispozici finanční podpora z dotace
MPSV.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/147
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
1) termín a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na spolufinancování sociálních služeb v
Libereckém kraji v roce 2023 financovaného z rozpočtu kraje, včetně povinných příloh k
předkládání žádostí o dotace, s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených
k rozdělení ve výši 20.000.000 Kč,
2) Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu sociálních služeb (spolufinancování) na rok 2023.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:

11.

Pan Tulpa představil písemné informace do zastupitelstva a doplnila je paní Šebková:
RO č. 169/22 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje – neinvestiční dotace MPSV
na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, ÚZ 13015
RO č. 156/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

a.
b.

Diskuse:
Předsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 05/22/VSV/148
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
RO č. 169/22 – navýšení příjmů rozpočtu Libereckého kraje – neinvestiční dotace MPSV
na výkon sociální práce a navýšení výdajů kapitoly 914 05 – Působnosti, ÚZ 13015
RO č. 156/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

a.
c.

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

*odešel člen VSV

13.
•

•

14.

Různé
p. Teplá – poděkovala za spolufinancování sociálních služeb na rok 2023
financovaného z rozpočtu kraje; pozvala členy a hosty VSV na událost „MČR ve
výkonu vodicích psů – Memoriál Simony Karlovcové“ (5. 6. 2022)
p. Provazníková – pozvala členy a hosty VSV na událost „Symbolické zasazení
STROMU NADĚJE“ (25. 5. 2022)
Závěr

Příští jednání bude v úterý dne 14. 6. 2022 od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu
Libereckého kraje v jednací místnosti č. 326a.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.
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Zapsala:
Aneta Forchtnerová, DiS., v.r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatelka zápisu:
Bc. Anna Provazníková, 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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