Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.06/22
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 14. června 2022
Přítomni:

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

Omluveni:

Bc. Jana Hajná

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
Bc. Jan Gabriel, MBA, ředitel Domova seniorů Františkov, Liberec, příspěvková
organizace
Bc. David Rejlek, DiS., ředitel Oblastní charity Jičín
Bc. Denisa Doležalová, sociální pracovnice (Oblastní charita Jičín)
Mgr. Martin Kracík, vedoucí DZR Rváčov (Oblastní charita Jičín)

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

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

6. Oblastní charita Jičín
Prezentace pana ředitele Bc. Davida Rejlka, DiS.
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

7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 32:
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská Žádost o dotaci
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních služeb v
roce 2023
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 33:
Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 34:
ZR-RO č. 210/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Výsledky 2. kola dotačního
řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 – MPSV
10. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 35:
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti sociálních věcí obci Kravaře
na projekt „Festival na koupališti“
11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 36:
Zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
12. Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a) RO č. 192/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací
v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
b) RO č. 193/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti rodinné politiky
c) RO č. 200/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje

13. Různé
14. Závěr

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
Zasedání výboru sociálních věcí zahájila předsedkyně výboru Daniela Weissová. Přivítala
všechny přítomné členy výboru a hosty.
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Konstatovala, že výbor je usnášeníschopný (přítomno 12 členů).
2. Volba ověřovatele
Dle jednacího řádu je nutné zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan
Robert Prade, který s návrhem souhlasil.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/149
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je pan Robert Prade zvolen
ověřovatelem zápisu 6. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 05/22. Paní Bc. Anna
Provazníková, ověřovatelka minulého zápisu konstatovala, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/150
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 05/22.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

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 dala hlasovat o programu šestého jednání v roce 2022.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/151
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s programem šestého jednání
v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 12

PRO: 12

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0
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VÝSLEDEK: přijato

6. Oblastní charita Jičín
Pan ředitel poděkoval za pozvání na výbor soc. věcí a představil pana Kracíka (vedoucí DZR
Rváčov) a paní Doležalovou (sociální pracovnice – Centrum Fialka).
Pan Kracík poděkoval Libereckému kraji za finanční podporu a uvedl jednu ze služeb Oblastní
charity Jičín – Domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra. Tato
služba je v ČR unikátní, jelikož jsou klienti velmi nároční na péči. Služba je určena pro osoby
s PAS od 15 do 30 let, vyžadující intenzivnější péči a podporu 24 hodin denně. Provoz bude
zahájen v červenci tohoto roku a služba bude zatím poskytována 4 klientům (8 klientů od ledna
2023). Zařízení se nachází v obci Rváčov nedaleko Lomnice nad Popelkou.
Paní Doležalová představila další službu, nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které
se ocitly v tíživé životní situaci – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Centrum
Fialka – působnost v Lomnici nad Popelkou a Semilech). Centrum je součástí projektů
„Cochem Semily“ a „Pro dítě 21“, dále je také zapojeno do krajské databáze Člověka v tísni na
pomoc rodinám z Ukrajiny. Kromě práce v rodinách se v rámci centra také snaží pracovat
skupinově s dětmi a zaměřovat se na preventivní aktivity a smysluplné trávení volného času
(výlety pro děti, předškolní „Klubík“, zapojení do kroužků v místě bydliště). Paní Doležalová
zmínila, že je potřeba rozvíjet a udržovat již zavedenou a žádanou službu.
Paní Weissová poděkovala hostům za účast a za představení služeb.
7. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 32:
Pan Tulpa představil materiál – Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Krajská
Žádost o dotaci z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na podporu sociálních
služeb v roce 2023, doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva:
V souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, musí kraje nejpozději do
termínu 31. 7. 2022 odeslat na MPSV žádost o dotaci na podporu poskytování sociálních
služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2023.
Žádost o dotaci podléhá schválení v orgánech kraje.
Základní obsah žádosti je stanoven přímo zákonem o sociálních službách (§101a odst. 3),
přičemž podrobnosti stanovuje prováděcí právní předpis.
Žádost o dotaci na rok 2023 musí obsahovat:
a) Název kraje, identifikační číslo a číslo účtu, na který bude dotace vyplacena,
b) Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. B) zákona o
sociálních službách náležitosti dle § 2 nařízení vlády ze dne 22. Dubna 2015
- Popis výpočtu optimální výše dotace
- Způsob stanovení reálné výše finanční podpory jednotlivých sociálních služeb
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Přidělení finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
Stanovení termínů a výše jednotlivých splátek poskytovatelům sociálních
služeb,
Požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na
výši dotace na následující 2 rozpočtové roky, který vyplývá ze střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb kraje,
Systém veřejnosprávní kontroly sociálních služeb,
Přehled služeb zařazených do krajské sítě,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2021–2023 (Schválen Radou a
Zastupitelstvem Libereckého kraje v červnu 2020).
-

c)

d)
e)
f)

Liberecký kraj bude pro rok 2023 žádat o částku 1.301.352.131 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 2021 a požadavku
poskytovatelů sociálních služeb na rok 2022.
V návrhu je kalkulován možný nárůst nákladovosti sociálních služeb v souvislosti s
navyšováním odměňování profesí v sociálních službách, růst cen základních vstupů (energií,
potravin atd.), a zároveň je zohledněno i navýšení na straně výnosové za úhradu pobytu a stravy
uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., tj. vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
Žádost o dotaci je zpracovávána a zasílána prostřednictvím počítačového programu
(softwaru), kterou na vlastní náklady poskytuje pro podávání žádostí o dotace krajským
úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1 Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat
program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou
povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení výše
finanční podpory.
Krajský požadavek na dotaci bude po přijetí krajské žádosti posuzován a projednáván komisí
MPSV.
Na základě vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023,
budou moci žadatelé o finanční podporu vkládat své žádosti prostřednictvím počítačového
programu v termínu od 17. Října 2022 do 16. Listopadu 2022.
Termín pro předložení žádosti bude do 16. 11. 2022, kdy žadatelé o finanční podporu budou
předkládat své žádosti v elektronické podobě prostřednictvím softwaru, který pro účely
dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným poskytovatelům Ministerstvo
práce a sociálních věcí.
V případě potřeby si poskytovatel finanční podpory (Liberecký kraj) vyhrazuje právo změnit
termín pro předložení žádosti.
V průběhu měsíce listopadu a prosince 2022 budou pracovníci odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Libereckého kraje hodnotit jednotlivé žádosti o dotaci na rok 2023. Bude
stanovena optimální výše finanční podpory pro jednotlivé služby.
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Do schválení zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR lze
vycházet pouze z předpokládané hodnoty výše finanční podpory. Teprve v okamžiku
schválení zákona o státním rozpočtu budou známy výše dotací pro jednotlivé kraje.
S ohledem na dosavadní praxi při schvalování zákona o státním rozpočtu se předpokládá, že
výše reálné dotace bude známa nejdříve v druhé polovině prosince tohoto roku.
MPSV, po schválení státního rozpočtu, vydá kraji Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2023.
Povinností kraje je poté zaslat MPSV „prohlášení příjemce dotace“, které podepisuje statutární
zástupce příjemce dotace – hejtman kraje. Na základě zaslaného „prohlášení příjemce dotace“
zasílá MPSV kraji 1. Splátku dotace na podporu financování sociálních služeb pro příslušný
kalendářní rok.
Na základě přidělené dotace kraji Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude kraj dle
stanovených redukčních mechanismů stanovovat reálnou výši finanční podpory pro
jednotlivé sociální služby (max. do výše hodnoty přidělené dotace od MPSV).
Reálná výše podpory, pro jednotlivé služby, podléhá schválení orgánů Libereckého kraje.
První splátku dotace ve výši 60 % by měl kraj od MPSV obdržet nejpozději do 31. Března 2023,
přičemž splátka dotace bude dále distribuována konečným příjemcům na základě
zadministrovaných smluv mezi krajem a příjemci finanční podpory, tj. poskytovateli sociálních
služeb.
Dotační řízení na roky 2019-2023
(finanční prostředky ze státního rozpočtu, kapitoly 313 – státního rozpočtu, na podporu
sociálních služeb působících v Libereckém kraji)
Kalendářní
rok

Legenda
krajská žádost o dotaci na
rok 2019

2019

2020

2021

směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2019 (4,14 % z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)
krajská žádost o dotaci na
rok 2020
směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2020 (4,14 % z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)
krajská žádost o dotaci na
rok 2021
směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2020 (4,14 % z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)

Kč

Poznámka

712.189.900

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

626.158.925

997.286.217

728.532.845

1.062.352.000

864.912.135
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vypočtená optimální výše finanční podpory pro
sociální služby zařazené do krajské sítě na rok
2020
obdržená alokace na rok 2020 na základě
Rozhodnutí č. 1 MPSV
vypočtená optimální výše finanční podpory pro
sociální služby zařazené do krajské sítě na rok
2021
obdržená alokace na rok 2021 na základě
Rozhodnutí č. 1 MPSV a Dodatku č.1
k Rozhodnutí č. 1

krajská žádost o dotaci na
rok 2022
2022

2023

směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2021 (4,14 % z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)
krajská žádost o dotaci na
rok 2023

1.287.287.000

799.340.165

1.301.352.131

směrné číslo pro Liberecký
kraj na rok 2023 (4,14 % z
kapitoly státního rozpočtu
313 –MPSV)

Částka není
známa

vypočtená optimální výše finanční podpory pro
sociální služby zařazené do krajské sítě na rok
2022
dosud obdržená alokace na rok 2022 na základě
Rozhodnutí č. 1 MPSV
vypočtená optimální výše finanční podpory pro
sociální služby zařazené do krajské sítě na rok
2023
výše směrného čísla bude známa po schválení
státního rozpočtu na rok 2023 (nejdříve na konci
roku 2022)

Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/152
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, požadavek kraje v krajské Žádosti o dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu, v rámci řádného kola dotačního řízení MPSV pro kraje na podporu sociálních
služeb v roce 2023, včetně příloh

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

*14:15 odešla paní Zbrojová

12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 33:
Pan Tulpa představil materiál – Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám
vybraných příspěvkových organizací odboru sociálních věcí.
Důvodová zpráva:
Předkládáme orgánům Libereckého kraje k odsouhlasení a schválení změnu zřizovací listiny a
příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu sociálních věcí:
1) Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
V příloze č. 1 zřizovací listiny se jedná o převod nemovitého majetku p. p. č. 470/1 o
výměře 2.524 m2 a p. p. č. 4151/1 o výměře 197 m2, nacházejících se v katastrálním
území Semily. Převodem uvedených pozemků se zvýšila hodnota svěřených pozemků
o celkovou částku 1.117.334,58 Kč.
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2) Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Ve zřizovací listině dochází k přidání místa poskytování sociální služby – Domov pro
osoby se zdravotním postižením, Dům Jana, Českodubská 783, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou.
V souvislosti s tím je pozměněn bod 3. 1. 1. S tímto textem:
„3.1.1. Domov pro osoby se zdravotním postižením
Poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
V příloze č. 1 zřizovací listiny se jedná zrušení pozemku parcelního čísla 1790 a zapsání nového
pozemku s číslem 1790/3, trvalý trávní porost o výměře 6.841 m2 a pozemek 1790/4, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 922 m2, jejíž součástí je stavba č. p. 783, občanská vybavenost, která
je nově uvedena do správy nemovitého majetku organizace.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/153
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO:
00193771,
2) úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 71220097

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 34:
Pan Tulpa představil materiál – ZR-RO č. 210/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Výsledky 2. kola dotačního řízení v roce 2022, prostředky kapitoly 313 – MPSV, doplnila paní
Šebková a pan Tůma.
Důvodová zpráva:
Předmětem předloženého materiálu je projednání změny rozpočtu – rozpočtového opatření č.
210/22, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí,
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financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v roce 2022, v celkové výši 7.910.129 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a
které zahrnuje:
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb z
rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 7.910.129 Kč
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 7.910.129 Kč,
a to na základě vyhodnocení žádostí v rámci mimořádného 2. Kola financování sociálních
služeb na rok 2022.
Mimořádné 2. Kolo dotačního řízení bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří
z technických důvodů nebo jiných objektivních důvodů nemohli podat žádost prostřednictvím
aplikace „Okslužby-poskytovatel“ na podporu poskytování sociálních služeb v Libereckém
kraji v řádném termínu (př. Vstup do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021 –
2023 v průběhu roku 2022).
Ve 2. Kole Liberecký kraj obdržel celkem 2 žádosti na 2 sociální služby v celkovém požadavku
9.132.855 Kč. Obě žádosti byly podány na služby sociální péče.
Proces hodnocení žádostí:
Nejprve byl hodnocen administrativní soulad a soulad se zákonem č. 108/2016 Sb., o sociálních
službách, dále soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na
období 2021 – 2023, resp. Základní sítí sociálních služeb LK na rok 2022 (II. Aktualizace).
Poté byla stanovena optimální výše dotace, která v úhrnu činila 8.460.900 Kč (při zapojení
bonifikačních kritérií). Kapacity obou služeb jsou nově zařazeny v Základní síti sociálních
služeb LK od 01.06.2022, a proto byla alokace vypočítána na 7 měsíců. Na mimořádné 2. Kolo
bylo vyčleněno 7.910.129 Kč, optimální dotace jednotlivých sociálních služeb musela být
pokrácena na reálnou výši dotace. Výše reálné finanční podpory zohledňuje specifika
sociálních služeb dle priorit kraje pro dotační řízení na rok 2022 a mechanismus stanovený v
Metodice MPSV na rok 2022. Nesměl být překročen požadavek konkrétního poskytovatele.
Výsledkem je stanovený reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na rok
2022.
Přehled 2022 – mimořádné 2. Kolo
Sběr žádostí prostřednictvím systému Okslužby –
poskytovatel / termín
Celkový počet žádostí od poskytovatelů v 2. Kole /
počet poskytovatelů
Počet sociálních služeb, na které byla žádána finanční
podpora
Celková výše požadavku poskytovatelů sociálních
služeb v Kč na rok 2022
Kontrola souladu se SPRSS LK – vyřazené služby
Počet služeb k dalšímu hodnocení
Stanovená výše optimální finanční podpory dle
výpočtového vzorce
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01.06.2022 – 05.06.2022
2
2
9.132.855 Kč
0
2
8.460.900 Kč

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

7.910.129 Kč
0 Kč

Režim dotačního řízení vyplývá ze zákona o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Kraj o výši finanční podpory pro jednotlivé sociální služby rozhoduje v
samostatné působnosti na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž rozhodovací procesy na úrovni kraje musí
probíhat v souladu s předpisy Evropské unie o veřejné podpoře.
Alokace ve výši 7.910.129 Kč byla rozdělena mezi níže uvedené subjekty:
Název
ALZHEIMER HOME z.ú.

Oblastní charita Jičín
Celkem

IČO

Registrační číslo
služby

Sídlo

Urešova 1757,
0359320
Kunratice, 148 00
7
Praha 4
Na jihu 553
7363375
Nové Město
5
506 01 Jičín 1
Počet služeb

Druh služby

Kofinancování sociální služby v Kč

4929866

domovy se zvláštním
režimem

1.806.438

4785596

domovy se zvláštním
režimem

6.103.691

2

7.910.129

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje:
Po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření v zastupitelstvu kraje budou peněžní
prostředky (po uzavření smlouvy a zveřejnění v registru smluv) vyplaceny příjemcům v jedné
splátce na č. bankovního účtu příjemce do 31. Srpna 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 – 2022:
Podpořený rok

2015

2016

2017

2018

2019 bez
dofinancován
í

2019 s
dofinancováním

Alokace celkem pro kraj

346.104.000

368.341.000

450.137.853

593.038.925

626.158.925

667.558.925

Požadavek kraje
Uspokojení požadavku
kraje (v Kč)

425.705.399

438.480.000

451.700.000

648.091.000

712.189.900

712.189.900

81,30 %

84,00 %

99,65 %

91,51 %

87,92 %

93,73 %

2021 bez
dofinancován
í

2021 s
dofinancováním

Podpořený rok

2020

Alokace celkem pro kraj

728.532.845

834.268.445

864.912.135

Požadavek kraje

997.286.217

1.062.352.000

1.062.352.000

73,05 %

78,53 %

81,41 %

Uspokojení požadavku
kraje (v Kč)

2021 s dofinancováním
+ kompenzace IP

2022

912.706.135

799.340.165

1.062.352.000

1.287.287.000

85,91 %

62,1 %

V případě, že kraj bude od MPSV dofinancován nad úroveň částky, která je uvedena
v Rozhodnutí č. 1 od MPSV ze dne 06.04.2022, bude kraj dofinancovávat sociální služby, které
nebudou dostatečně peněžně kryty předchozími dotačními koly kraje a dalšími veřejnými i
neveřejnými zdroji.
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Veškeré žádosti se podávají výhradně prostřednictvím systému Okslužby-poskytovatel, tj.
softwaru, který pro tyto účely spravuje na základě zákona o sociálních službách Ministerstvo
práce a sociálních věcí.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/154
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
s ch v á l i t
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/22, kterým se upravují ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb
z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2022,
v celkové výši 7.910.129 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje:
a) snížení nespecifikovaných rezerv č. a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 7.910.129 Kč
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 7.910.129 Kč,
2) znění Smlouvy OLP/2676/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 pro ALZHEIMER HOME z.ú. se
sídlem Urešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 03593207,
3) znění Smlouvy OLP/2641/2022 o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 pro Oblastní charitu Jičín se sídlem Na
jihu 553, Nové Město, 506 01 Jičín 1, IČO: 73633755,

rozhodnout o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci 2. kola financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 7.910.129 Kč, níže uvedeným
příjemcům na rok 2022 do výše:

Název

IČO

Sídlo

Registrační číslo
služby
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Druh služby

Kofinancování sociální služby v Kč

ALZHEIMER HOME z.ú.

Oblastní charita Jičín
Celkem

Urešova 1757,
0359320
Kunratice, 148 00
7
Praha 4
Na jihu 553
7363375
Nové Město
5
506 01 Jičín 1
Počet služeb

4929866

domovy se zvláštním
režimem

1.806.438

4785596

domovy se zvláštním
režimem

6.103.691

2

7.910.129

Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

* 15:00 paní Provazníková odešla z místnosti

10.

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 35:

Pan Tulpa představil materiál – Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace v oblasti
sociálních věcí obci Kravaře na projekt „Festival na koupališti“, doplnila paní Šebková.
Důvodová zpráva:
Odboru sociálních věcí byla doručena žádost o poskytnutí individuální dotace na realizaci
projektu s názvem „Festival na koupališti – IV. Ročník benefiční akce ve prospěch Centra pro
zdravotně postižené“. Předkladatelem projektu je Obec Kravaře. Kopie žádosti o poskytnutí
dotace je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Žádost byla již projednána na jednání uvolněných
radních dne 30. Května 2022, kde bylo rozhodnuto o neposkytnutí požadované částky.
Žadatel:
Obec Kravaře
Název projektu:
Festival na koupališti – IV. Ročník benefiční akce ve prospěch Centra
pro zdravotně postižené
Stručný popis projektu:
Uspořádání celodenní kulturní akce pro širokou veřejnost, jejíž
výtěžek poputuje na podporu zdravotně postižených v Libereckém kraji. Účelem projektu je
vybrat dostatečné finanční prostředky na koupi sociálního automobilu.
Celkové způsobilé výdaje projektu:
150.000 Kč (100 %)
Žádost o finanční dotaci:
20.000 Kč (13,3 %)
Návrh OSV na výši podpory:
0 Kč
Zdůvodnění: Nedoporučujeme podpořit výše zmíněný projekt. Akce charakterem neodpovídá
přímé podpoře v individuálních projektech – jedná se o financování benefiční akce, na které se
budou vybírat finanční prostředky na koupi sociálního automobilu.
Rozhodování o poskytování/neposkytování dotace je vyhrazeno zastupitelstvu kraje (§ 36 odst.
1 písm. C) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů).
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/155

12

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout
o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Obec
Kravaře, IČO: 00260657, se sídlem Náměstí 166, Kravaře 471 03, na projekt „Festival na
koupališti – IV. Ročník benefiční akce ve prospěch Centra pro zdravotně postižené“
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

* 15:00 paní Provazníková zpět v místnosti

11.

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 36:

Pan Tulpa představil materiál – Zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, doplnila paní Šebková.
Důvodová zpráva:
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, předkládáme materiál týkající se zrušení příspěvkové
organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, a to z důvodu
převodu příspěvkové organizace novému zřizovateli – statutárnímu městu Liberec.
Převod organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace byl
smluvně ujednán smlouvou č. OLP/1204/2021 – o vzájemném převodu činností, majetku a
některých souvisejících práv, povinností a závazků, která byla uzavřena mezi Libereckým kraje
a statutárním městem Liberec dne 12. 05. 2021.
Na základě výše uvedené smlouvy č. OLP/1204/2021 byla příspěvková organizace Domov pro
seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. k 31. 12. 2021 převedena Libereckým krajem novému
zřizovateli, kterým se od 01. 01. 2022 stalo statutární město Liberec. Vzhledem k potřebě
zajištění nepřetržitého provozu příspěvkové organizace, objemu převáděného majetku a
náročnosti vypořádání ostatních náležitostí převodu bylo stanoveno přechodné období, po které
bude existovat nově vzniklá organizace statutárního města Liberec a původní příspěvková
organizace Libereckého kraje současně, a to do 30. 06. 2022. Vzhledem k přechodnému období
příspěvkové organizace bylo rovněž bylo Radou Libereckého kraje dne 18. 05. 2021 usnesením
č. 806/21/RK prodlouženo funkční období ředitelky příspěvkové organizace, paní Mgr. Evy
Stehlíkové do 30. 06. 2022.
V následujících měsících (leden – červen 2022) došlo k účetnímu vypořádání majetku, zásob,
fondů a pohledávek příspěvkové organizace. Příspěvková organizace minimalizovala
pohledávky, které by dle ust. § 27 odst. 9) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, přešly dnem zániku příspěvkové organizace na zřizovatele organizace
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace.
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Na původního zřizovatele – Liberecký kraje bude převeden pouze jeden závazek, a to dědické
řízení, které nebylo prozatím ukončeno, neboť se nelze s dědicem spojit z důvodu
dlouhodobého zahraničního pobytu. Zbylé finanční prostředky budou převedeny Libereckému
kraji na depozitní účet pro další postup.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o zánik příspěvkové organizace Domov pro
seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463, 11 Liberec
30, IČO: 71220038 k datu 30. 06. 2022.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/156
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozhodnout
o zrušení příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, ke dni 1. 7. 2022
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

12.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:

Pan Tulpa představil písemné informace do zastupitelstva a doplnila je paní Šebková:
a) RO č. 192/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací
v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
b) RO č. 193/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti rodinné politiky
c) RO č. 200/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Diskuse:
• p. Weissová – poděkovala za finanční podporu akcí „Patříme k sobě“ a „Společně nejen
na jevišti 2022“
Předsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 06/22/VSV/157
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
a) RO č. 192/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí dotací
v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí
b) RO č. 193/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, rozhodnutí o poskytnutí
individuálních dotací v oblasti rodinné politiky
c) RO č. 200/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí – záštity
s finanční podporou a individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

13.
•

•
•

•

•
14.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Různé
p. Tulpa – informoval o procesu sestavení pracovní skupiny (cca 15 členů), která se
bude zabývat optimalizací a kontrolou Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje; proběhne oslovení případných členů (skupina bude sestavena ze zaměstnanců
odboru sociálních věcí, členů výboru soc. věcí, poskytovatelů soc. služeb a plánovačů
soc. služeb)
p. Pěnička – poprosil odbor soc. věcí o sestavení členů pracovní skupiny do příštího
výboru SV (23. 8.)
p. Tulpa – informoval o vyhlášení dotačního řízení, na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji, spolufinancování na rok 2023, financované z rozpočtu Libereckého
kraje; Rada kraje souhlasí s navýšením finančních prostředků na spolufinancování 2023
z 20.000.000 Kč na 30.000.000 Kč (č. usnesení 928/22/RK)
p. Bizoňová – informovala členy VSV o záměru města Mimoň – změny v poskytování
služeb u Sociálních služeb města Mimoň, příspěvková organizace. Jedná se o snížení
kapacity pobytové služby § 49 Domovy pro seniory z 65 lůžek na 60 od roku 2023,
oproti tomu nad rámec rozvojových záměrů (projednaných ve VSV dne 24. 5. a ZLK
dne 31. 5. – č. usnesení 232/22/ZK) se rozšíří terénní pečovatelská služba § 40 o 2
úvazky pracovníků v přímé péči. Odbor soc. věcí s žádostí p. Bizoňové souhlasí, a to
z důvodu snížení kapacity u pobytové služby (rozpočtově neutrální dopad na ZS LK
2023)
p. Gabriel – zmínil komunitní plánování – nelze plánovat bez zajištění financí
Závěr

Příští jednání bude v úterý dne 23. 8. 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
Ověřovatel zápisu:
Robert Prade, 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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