Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje

ZÁPIS č.08/22
zasedání Výboru sociálních věcí
Zastupitelstva Libereckého kraje,
ze dne 20. září 2022
Přítomni:

Naďa Jozífková; Eva Zbrojová; Bc. Anna Provazníková; Robert Prade; Tomáš
Pěnička; Jaroslava Bizoňová; Bc. Jana Hajná; Bc. Martina Teplá; Daniela
Weissová; Lenka Malá; PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

Omluveni:

Ing. Taťana Janoušková, Nikola Rybová

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
Mgr. Aleš Lebeda, DBA, krajský drogový koordinátor, oddělení sociální práce
Ing. Hana Vinčálková, ekonomka, analytička, oddělení rozvoje a financování
sociálních služeb
Ing. Renata Vítová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací

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

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

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

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 47:
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027
7. Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:
Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 34:
Změna zřizovací listiny a příloh č. 1 ke zřizovacím listinám vybraných příspěvkových
organizací odboru sociálních věcí
9. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 35:
Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém
kraji“
10. Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:
a) RO č. 283/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí –
individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
b) Zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní prostředí
11. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 48:
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – III. aktualizace (Aktualizace sítě
pro rok 2023)
12. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 49:
Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje - aktualizace pro rok 2023
13. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 50:
ZR–RO č. 309/22 – navýšení příjmů kraje z prodeje LDN a navýšení výdajů v
kapitole 920 14 - PD na rozvoj p. o. Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad
Mohelkou
14. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 46:
ZR-RO č. 300/22 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje a přesun
finančních prostředků – DS Františkov ekonomické vypořádání r. 2022
15. Různé
16. Závěr
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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
Jaroslava Bizoňová, která s návrhem souhlasila.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/168
Výborem sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje je paní Jaroslava Bizoňová zvolena
ověřovatelkou zápisu 8. zasedání v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 8

ZDRŽEL SE: 1

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

3. Schválení zápisu
Předsedkyně vyzvala členy VSV k diskusi či vyjádření k zápisu č. 07/22. Pan Tomáš Pěnička,
ověřovatel minulého zápisu konstatoval, že zápis je v pořádku.
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/169
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí se zněním zápisu č. 07/22.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 9

PRO: 9

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 bodech, které jsou předloženy ke schválení „na stůl“ z důvodu
jejich projednání Radou 20. 9. 2022. Paní Weissová dala hlasovat o upraveném programu
osmého jednání v roce 2022.
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Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/170
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s programem sedmého jednání
v roce 2022.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 10

•

PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

14:10 přišla paní Zbrojová

6. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 47:
Pan Tulpa představil materiál – Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027,
doplnil pan Lebeda.
Důvodová zpráva:
Liberecký kraj v souvislosti se zákonem 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek realizuje na svém území protidrogovou politiku v samostatné působnosti a
dle § 29 odst. 1) písm. tohoto zákona ve spolupráci se státními orgány a orgány obcí zpracovává
krajskou strategii protidrogové politiky. První krajský dokument byl zpracován v roce 2004.
Jednalo se o Krajský plán prevence a léčby. Na tento dokument navazovalo několik akčních
plánů. Posledním dokumentem byl pak Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období
2019-2022.
Hlavním úkolem tohoto plánu je tak stanovit priority protidrogové politiky Libereckého kraje
na období 2023-2027. Jeho prostřednictvím Liberecký kraj nabízí institucím, organizacím
a občanské společnosti možnost se aktivně zapojit do realizace krajské protidrogové politiky
a přispět k naplňování jejích cílů. Plán propojuje veřejnou správu a nestátní organizace
na krajské a místní úrovni realizace protidrogové politiky, vymezuje institucionální
a organizační rámec krajské protidrogové politiky i odpovědnost a kompetence hlavních článků
veřejné správy v protidrogové politice. Plán pojmenovává hlavní oblasti, kde se kraj a další
zainteresované subjekty mají a mohou angažovat. Zabývá se problematikou nelegálních drog,
alkoholu, tabáku, hazardního hraní a nelátkových závislostí.
Plán Protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2023-2027 byl vytvářen Protidrogovou
komisí RLK a jejími pracovními skupinami a dalšími aktéry protidrogové politiky na území
kraje. Je propojen s platnými strategickými dokumenty kraje – Plánem rozvoje Libereckého
kraje a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a navazuje
na předcházející Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019-2022. Je také
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plně v souladu s Národní strategií prevence a snižování škod spojených se závislostním
chováním 2019–2027.
U jednotlivých aktivit je stanovena odpovědnost za jejich plnění a finanční předpoklad směrem
ke stávajícím donátorům protidrogové politiky. Celkový požadavek na realizaci stanovených
cílů předpokládá navýšení objemu dotací z rozpočtu Libereckého kraje do roku 2027. Podpora
kraje prostřednictvím resortu sociálních věcí předpokládá do roku 2027 postupné meziroční
navýšení ze stávajících 5 mil. Kč/rok na 8 mil. Kč/rok. Vývoj dotace na protidrogovou politiku
Libereckého kraje je závislý na hospodaření kraje, proto tento nárůst bude možný v případě, že
budou vyšší příjmy kraje. V rámci tohoto resortu jsou podporovány služby prevence, léčby
a resocializace a služby snižování rizik užívání návykových látek. Požadavek směrem
ke krajskému rozpočtu prostřednictvím resortu zdravotnictví (podpora osob v intoxikaci –
záchytná stanice) nepředpokládá v porovnání s aktuální dotační politikou žádný nárůst.
Při stanovování finančních požadavků byla velmi zodpovědně zvažována aktuální situace
v kraji/regionech/obcích, v odborných službách, potřebnost a dostupnost těchto služeb v území
kraje. Vývoj situace ve financování přirozeně odráží vývoj v oblasti zajištění službami, situace
v území a v koordinaci.
Předkládaný dokument byl vytvořen ve spolupráci s příslušnými orgány obcí, poskytovateli
odborných adiktologických a navazujících služeb, zástupci státních a nestátních institucí
ze zdravotní, sociální a školské oblasti, zástupci represivních složek a justice a zástupci
komerční oblasti věnující se dané problematice a v neposlední řadě se na tvorbě plánu aktivně
podílela krajská protidrogová komise.
Protidrogová komise jako odborný orgán Rady Libereckého kraje schválila předkládaný Plán
protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2023-2027 usnesením č. 03/22/PK/023
ze dne 06.09. 2022.
Diskuse:
• P. Weissová poděkovala p. Lebedovi za přípravu materiálu
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/171
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
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schválit
Plán protidrogové politika Libereckého kraje na období 2023-2027.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

•

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

14:15 přišla paní Jozífková

7. Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:
Pan Tulpa představil písemnou informaci do zastupitelstva:
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/172
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
a) Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Libereckého kraje 2021
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

8. Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 34:
Paní Šebková představila 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) APOSS Liberec, příspěvková organizace
V příloze č. 1 zřizovací listiny se jedná o převod nemovitého majetku p. p. č. 1525/2 o
výměře 130 m2 a p. p. č. 1820/4 o výměře 29 m2, nacházejících se v katastrálním území
Vratislavice nad Nisou. Převodem uvedených pozemků se zvýšila hodnota svěřených
pozemků o celkovou částku 324.280 Kč.
2) Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
V textu zřizovací listiny je vynechán bod 8.4. s tímto textem:
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„8.4. Okruhy, resp. předměty doplňkové činnosti jsou:
- hostinská činnost.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o předložených materiálech hlasovat:
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/173
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje:
schválit
1) změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se
sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO: 71220071,
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

9.

PRO: 11

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 35:

Pan Tulpa představil materiál – Závazek spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj
sociálních služeb v Libereckém kraji“, doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí předkládá Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a odsouhlasení
závazek spolufinancování individuálního projektu kraje do výzvy č. 03_22_003 Operačního
programu Zaměstnanost plus (dále OPZ+), prioritní osa 2 Sociální začleňování (Zajištění
dostupnosti sociálních služeb), Specifický cíl 2.1 „h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit
tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v
případě znevýhodněných skupin“.
1) Věcné zaměření projektu
Jedná se o zjednodušený typ projektu (projekt s jednotkovými náklady na kapacitu), kde
oprávněnými žadateli jsou pouze kraje a hlavní město Praha. Spolufinancování projektu ze
strany kraje je 10 %. Forma financování je Ex ante. Podpora z OPZ+ slouží k financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním vybraných druhů a forem sociálních služeb v
rozsahu základních činností definovaných zákonem o sociálních službách. Podporované
sociální služby jsou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím č.
2012/21/EU. Pravidla pro stanovení vyrovnávací platby jsou v kompetenci příjemce.
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Cílem projektu je podpořit dostupnost vybraných sociálních služeb a jejich další rozvoj v letech
trvání projektu. Hlavním motivem pro realizaci projektu je podpora registrovaných sociálních
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje zapojených do
probíhající reformy péče o duševní zdraví (§70 - sociální rehabilitace v terénní a ambulantní
formě). Projekt dále podporuje proces deinstitucionalizace (§ 43 - podpora samostatného
bydlení) a zvýšení schopností a dovedností v běžném životě osob se zdravotním postižením (§
67 - sociálně terapeutické dílny). Předpokládané trvání projektu je 39 měsíců. Začátek
projektu od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2026.
2) Předpokládaný hlavní zdroj financování
Výzva č. 03_22_003 Operačního programu Zaměstnanost plus (dále OPZ+), prioritní osa 2
Sociální začleňování (Zajištění dostupnosti sociálních služeb), Specifický cíl 2.1 „h) posilovat
aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit
zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin“.
3) Struktura finančních zdrojů
EU = 76,735 %
státní rozpočet = 13,265 %
žadatel, tj. Liberecký kraj = 10 %
4) Finanční velikost projektu
Celková možná alokace ze strany řídícího orgánu pro Liberecký kraj byla vyčíslena částkou
256.594.000 Kč. Projekt byl ze strany oddělení rozvoje a financování dle plánovaných kapacit
zapojených do projektu v době jeho trvání vyčíslen na celkovou sumu 252.557.887,80 Kč (viz
Příloha č. 1).
Projekty podpořené v této výzvě budou financovány na základě standardní stupnice
jednotkových nákladů. Režim financování s využitím jednotkových nákladů je založen na tom,
že poskytovatel podpory definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle
toho, kolika jednotek se příjemci podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je
vypočtena výše podpory, na kterou má projekt nárok. Výše podpory není navázána na objem
prostředků, které příjemci na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili. Pro
tuto výzvu byly vymezeny následující jednotky:
Jednotkový náklad (v Kč) pro rok 2022
včetně 7% režijního paušálu
63 205
47 225
61 318

Jednotka
úvazek/měsíc – sociální rehabilitace
úvazek/měsíc – podpora samostatného bydlení
úvazek/měsíc – sociálně terapeutické dílny

U této výzvy dochází k zjednodušení v transferu finančních prostředků mezi Řídicím orgánem
OPZ+ a krajem. Výzva se orientuje na financování výstupů ve formě zajištěných kapacit služeb.
Kapacity podpořených sociálních služeb jsou financovány na základě standardní stupnice
jednotkových nákladů, tzv. jednotkových nákladů. Pro každý druh podporované sociální služby
je stanovena hodnota jednotkového nákladu - u ambulantních a terénních sociálních služeb se
jedná o „úvazek/měsíc“. Výchozí hodnota jednotkového nákladu pro jednotlivé druhy služeb
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pro celou ČR na rok 2022 je uvedena výše. Tento jednotkový náklad bude meziročně navýšen
vždy o 2 % viz tabulka:
Jednotkový náklad (v Kč) celkem
Druh sociální služby

2023

2024

2025

2026

Sociální rehabilitace

64.469

65.758

67.073

68.414

Podpora samostatného bydlení

48.169

49.132

50.114

51.116

Sociálně terapeutické dílny

62.544

63.794

65.069

66.370

V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
Sociální služby budou do projektu zařazeni prostřednictvím dotačního řízení kraje. Do projektu
bude v celém jeho průběhu (předpoklad) zahrnuto celkem 116,4 úvazků (v roce 2023 = 90,9
úvazků, 2024 = 107,4 úvazků, 2025 = 116,4 úvazků. 2026 = 116,4 úvazků) pracovníků v přímé
práci (projekt počítá s každoročním rozšiřováním kapacit služeb podrobněji – viz příloha č. 1).
5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK
Podíl Libereckého kraje činí 25.255.788,78 Kč. V tuto chvíli předpokládáme další výdaje
projektu ve výši 110.000,- Kč na plat projektového a finančního manažera z důvodu vyhotovení
závěrečné monitorovací zprávy projektu. Celková míra spolufinancování Libereckého kraje
tedy činí 25.365.788,78 Kč.
6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK
U tohoto typu projektu se nepočítá s předfinancováním projektu ze strany LK, počáteční výdaje
by měly být hrazeny ze zálohové platby od poskytovatele dotace.

7) Předpokládaný harmonogram aktivit v letech včetně rozložení spolufinancování v
letech
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2023, kdy bude přijat realizační tým
projektu (projektový/finanční manažer (1 HPP), metodik-kontrolor (2 HPP), odborný
zaměstnanec (1 HPP)). Ukončeni realizace projektu k 31. 3. 2026.
Rozložení závazku spolufinancování LK v letech
Rok

2023
2024
2025
2026

Celkové
výdaje
projektu

65.064.595,20
78.592.836,00
86.773.381,20
22.127.075,40

Výdaje
Spolufinancování
kraje nad
rámec
spolufina LK (10 %)
SR (13,265 %)
ncování
(100 %
LK)
0,00
0,00
0,00
110.000,00

6.506.459,52
7.859.283,60
8.677.338,12
2.212.707,54
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8.630.818,55
10.425.339,70
11.510.489,02
2.935.156,55

EU (76,735 %)

49.927.317,13
60.308.212,70
66.585.554,06
16.979.211,31

Celkem
realizace

252.557.887,80

110.000,00

25.255.788,78

33.501.803,82

193.800.295,20

8) Předpokládaný vznik nových pracovních míst
V rámci projektu se předpokládá vznik čtyř pracovních pozic:
•

•

•

1 zaměstnanec na 1,0 úvazku s funkcí projektového a finančního manažera, který bude
mít na starosti projektové a organizační řízení projektu. Tato pozice bude zřízena do konce
května 2026, tedy poslední dva měsíce bude hrazena z rozpočtu kraje. V období 1/2023 –
03/2026 bude hrazena z režijního paušálu (7 % jednotkových nákladů).
2 zaměstnanci na 1,0 úvazku s funkcí metodik-kontrolor, kteří budou mít na starosti
metodické a kontrolní činnosti ve vztahu k projektu i chodu oddělení rozvoje a financování
sociálních služeb. Tyto pozice budou zřízeny po celou dobu projektu a budou hrazeny
z režijního paušálu (7 % jednotkových nákladů).
1 zaměstnanec na 1,0 úvazku s funkcí odborný zaměstnanec (administrativa projektu ve
vztahu k projektu i chodu oddělení rozvoje a financování sociálních služeb). Tato pozice
bude zřízena po celou dobu projektu a bude hrazena z režijního paušálu (7 % jednotkových
nákladů).

S ohledem na výše popsaný projekt vzniknou 4 nové pracovní pozice, pro které bude třeba
zajistit kancelářské prostory a nutné vybavení.
Diskuse:
• p. Weissová poděkovala za vypracování projektu
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/174
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
závazek předpokládané výše spolufinancování projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v
Libereckém kraji“ do výše 25.365.788,78 Kč a jeho rozložení v letech 2023 až 2026 v případě,
že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 03_22_003 v rámci Operačního programu
Zaměstnanost plus.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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VÝSLEDEK: přijato

10.

Materiál do Zastupitelstva LK – písemné informace:

Paní Šebková představila písemné informace do zastupitelstva:
a) RO č. 283/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí –
individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
b) Zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní prostředí
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/175
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí
předložené písemné informace do Zastupitelstva LK:
a) RO č. 283/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí –
individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
b) Zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní prostředí
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

11.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 48:

Pan Tulpa představil materiál – Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje – III.
aktualizace (Aktualizace sítě pro rok 2023), doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí předkládá orgánům Libereckého kraje ke schválení Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje – III. aktualizaci Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v období platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky
2021-2023. Jedná se aktualizaci pro rok 2023.
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. Odbor každý rok mapuje
potřeby z jednotlivých území (jednotlivých obcí Libereckého kraje), porovnává je
s rozvojovými cíli střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LK.
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Proces aktualizace základní sítě byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
dne 30. 3. 2021 usnesením č. 110/21/ZK.
V rámci schváleného procesního postupu podávaly jednotlivé obce s rozšířenou působností
rozvojové záměry za svá území. Tyto rozvojové záměry byly schváleny na 5. zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31. 5. 2022 usnesením č. 232/22/ZK.
V souladu se schválenými rozvojovými záměry byly vyhlášeny Výzvy pro poskytovatele
sociálních služeb pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok
2023. Do těchto výzev si mohli poskytovatelé podávat žádosti v termínu od 25. 7. 2022 do 14.
8. 2022 prostřednictvím aplikace KISSOS. Přijaté žádosti a další změny jsou zohledněny v síti
kraje na rok 2023:
•

III. aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2023 včetně
aktualizovaných výší vyrovnávacích plateb – viz příloha č. 1
Celková změna v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje oproti roku 2022 je
vyčíslena takto:
2022

2023

Rozdíl

Celkový počet lůžek v základní síti

2 546

2 560

+14

Celkový počet úvazků pracovníků v přímé péči
v základní síti

2252,93

2 316,61

63,68

Podrobněji a samostatně je přehled změn v síti kraje popsán v příloze č. 3.

Vyrovnávací platby jednotlivých sociálních služeb:
Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb provedlo revizi vyrovnávacích plateb
stávávajících poskytovatelů s ohledem na vývoj financování služeb. V tomto směru
bude orgánům kraje předložen navazující materiál týkající se vydání nových Pověření
SGEI (aktualizace vyrovnávacích plateb). Vzhledem k velmi nejistému vývoji
nákladovosti služeb s ohledem na růst energií či navyšování mzdových prostředků
předpokládá odd. rozvoje a financování korekci vyrovnávacích plateb v průběhu
března/dubna 2023 s ohledem na podané žádosti sociálních služeb o dotaci na rok 2023,
přidělených finančních prostředků ze strany MPSV krajům a odevzdané závěrečné
zprávy poskytovatelů sociálních služeb.
V rámci rozvoje kapacit v ZSLK je počítáno s kapacitami, které budou financovány
z prostředků OPZ+ v rámci IP kraje.
•

Přehled žádostí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb do vypsaných Výzev kraje
– viz příloha č. 2
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•

Nad rámec vypsaných Výzev předkládá odbor sociálních věcí přehled změn kapacit z
důvodu vlastní žádosti poskytovalů - viz příloha č. 3

•

Příloha č. 5 zahrnuje přehled dlouhodobých evidovaných záměrů ze strany OSV. Tyto
kapacity (ve většině případů) vyžadují investiční akce a patří tak do výhledu pro
zařazení do ZSLK.

V roce 2022 jeden poskytovatel zcela ukončil svou činnost (Snílek o.p.s., IČO: 26640007, §
58 - Domy na půl cesty, kapacita 5 lůžek – služba ukončila svou činnost k 31. 7. 2022).
V roce 2022 jeden poskytovatel oznámil plánované ukončení k 31. 12. 2022 (Domovy seniorů
BeneVita s.r.o., IČO: 08207364, § 49 - Domovy pro seniory, kapacita 15 lůžek a § 50 Domovy se zvláštním režimem, kapacita 78 lůžek - služba nahrazena novým poskytovatelem
Alzheimer Home, z.ú.. IČO: 03593207, a to od 1.1. 2023).
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/176
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje - III. aktualizaci (Aktualizaci pro rok 2023).
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

12.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 4

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 49:

Pan Tulpa představil materiál – Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje - aktualizace pro rok 2023, doplnil pan Tůma.
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí, předkládá orgánům Libereckého kraje aktualizaci Metodiky pro
poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje pro rok 2023, (dále jen Metodika 2023), včetně jejích příloh.
Metodika 2023 je pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje závazným dokumentem a společně se „Smlouvou o poskytnutí
dotace/příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí“ a „Pověřením
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ tvoří jeden provázaný celek.
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Metodika 2023 představuje pro poskytovatele sociálních služeb metodický dokument k výkonu
sociální práce v rámci poskytování sociálních služeb, soubor pravidel a očekávání ze strany
Libereckého kraje, jakožto hlavního zadavatele sociálních služeb / správce Základní sítě
sociálních služeb kraje. Změnou pro rok 2023 bylo zjednodušení a zpřesnění výkazu Závěrečné
zprávy (projednáno se zástupci sociálních služeb).
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/177
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
aktualizaci Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2023 (včetně příloh).
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

13.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 50:

Pan Tulpa představil materiál – ZR–RO č. 309/22 – navýšení příjmů kraje z prodeje LDN a
navýšení výdajů v kapitole 920 14 - PD na rozvoj p. o. Domov a Centrum aktivity Hodkovice
nad Mohelkou, doplnila paní Vítová.
Důvodová zpráva:
Historie zastavovací studie na rozvoj příspěvkové organizace v resortu sociálních věcí Domov
a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou:
Naše příspěvková organizace se posledních 10 let humanizuje, z prostředků LK a
Nakladatelství UMÚN se postavil dům Petr, z prostředků LK dům Jana. Jedná se o domy pro
uživatele příspěvkové organizace, jejíž cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a
kombinovaným postižením a osoby s roztroušenou sklerózou. Součástí humanizace na
pozemku organizace je zpracována zastavovací studie, které kromě dostavěného domu Jana
počítá s dalšími 5 objekty (4 domy jako domovy, 1 dům společenské centrum pro celou
organizaci). Studie počítá s propojením města Hodkovice, celý areál se uvede do parkové
podoby bez plotů, s jezírkem, volně přístupný občanům. Kapacita areálu bude 64 lůžek, náklady
na výstavbu činí dle studie 131 mil. Kč.
V současné době je vypracována PD ve stupni DÚR pro potřeby vydání územního rozhodnutí.
Dostavbu areálu bychom chtěli realizovat z OPŽP. K podmínkám podání proběhlo jednání
s Mgr. Staňkem a Bc. Křepelem. Aby se mohlo pokračovat v přípravách, je nutno vyčlenit
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finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Z výše uvedeného důvodu předkládáme toto
rozpočtové opatření a převádíme finanční prostředky z prodeje bývalé LDN v Jablonném
v Podještědí (nákup od KNL byl realizován v roce 2019 z prostředků OSV).
Jedná se o ZR-RO č. 309/22 – navýšení příjmů Libereckého kraje ve výši 9.170.000,- Kč
z prodeje LDN a navýšení výdajů ve výši 9.170.000,- Kč v kapitole 920 14 pro realizaci
projektové dokumentace na výstavbu nového areálu Domova a Centra aktivity, příspěvková
organizace v Hodkovicích nad Mohelkou pro komunitní bydlení osob s mentálním a
kombinovaným postižením.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/178
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/22, kterým se:
navyšují příjmy a výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o částku 9.170.000,- Kč,
příjmy v kapitole 05 – odbor sociálních věcí a jejich přesun do výdajů kapitoly 920 14 - odbor
investic a správy nemovitého majetku na vypracování projektové dokumentace humanizace
Hodkovice.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

14.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

VÝSLEDEK: přijato

Materiál do Zastupitelstva LK – bod ZLK č. 46:

Paní Šebková představila materiál – ZR-RO č. 300/22 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu
Libereckého kraje a přesun finančních prostředků – DS Františkov ekonomické vypořádání r.
2022, doplnila paní Vítová.
Důvodová zpráva:
Předkládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje k vyslovení souhlasu změnu rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 300/22, které vyplývá z následujícího komentáře ředitelky Domu seniorů
Liberec - Františkov, příspěvková organizace:
I.
V souvislosti s převodem příspěvkové organizace Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace (dále také „původní organizace“), nemohlo být dosud zrealizováno
smluvní ujednání o finančním daru do fondů nové organizace jiného zřizovatele – statutárnímu
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městu Liberec (SML), a to z důvodu nenaplněnosti těchto fondů oproti schválenému rozpočtu.
Tato skutečnost se zjistila až při nařízeném odvodu. Mezi novým a končícím zřizovatelem musí
dojít k narovnání a podkladem k němu bylo detailní zmapování finančních toků organizace, a
proto předkládáme zjištěné skutečnosti. Vzhledem k faktu, že resort slíbil projednání
odloženého převodu finančních prostředků z fondů organizace novému zřizovateli v zářiovém
zasedání zastupitelstva kraje, měl by být postup následující: projednání v PUR (proběhlo dne
29.8.2022), předložení Radě kraje (proběhlo dne 20.9.2022), Výboru sociálních věcí (proběhlo
dne 20.9.2022), Výboru finančnímu (proběhlo dne 23.9.2022) a Zastupitelstvu kraje.
Zejména je nutné počítat s doplatkem prostředků za finančně nekryté peněžní fondy
k 31.12.2021 ve výši 5.476.867,- Kč. Z této částky bylo na účet LK převedeno 598.696,78 Kč,
a to prostředky FKSP. K dovypořádání se SML zbývá částka 4.878.170,22 Kč. S těmito
prostředky je nutné počítat v rozpočtu LK roku 2022 (úprava rozpočtu r. 2022) na převod na
účet statutárního města Liberec v souladu s darovací smlouvou, která byla předložena, ale
neschválena na dubnovém jednání zastupitelstva kraje. Darovací smlouva č. OLP/761/2022
uzavřená mezi Libereckým krajem a organizací Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková
organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, IČO: 10808108 je předložena
Zastupitelstvu Libereckého kraje k odsouhlasení nyní, její znění je uvedeno v příloze č. 3.
II.
V návaznosti na provedenou veřejnosprávní kontrolu ve dnech 4.-9.5. a 11.5.2022 bylo
doporučeno rozklíčovat platby na běžném účtu, které byly připsané v období od 1.1.2022. Na
tomto úkolu pracovala s precizně odvedenou prací finanční analytička SML Ing. Martina
Hanke, neboť nestačilo pouze rozebrat platby připsané i odepsané z účtu bývalé organizace pod
LK, ale i nové organizace pod SML a taktéž obou pokladen. Byly rozklíčovávány platby
zejména za energie, příspěvky na péči od Úřadu práce, důchody od ČSSZ, úhrady klientů,
závazky z titulu došlých faktur, pozůstalosti apod. Nicméně bylo zjištěno, že si organizace na
účet pod LK půjčovala finanční prostředky pro překlenutí cash flow z účtu pod SML,
jednalo se o prostředky ve výši 2 650 tis. Kč, které byly vráceny k 28.3.2022. Ovšem
k dovypořádání s účtem pod SML zbývá doplatit částku 2.113.874,55 Kč, jak vyplývá
z podkladu odsouhlasených oběma stranami. Jedná se o vypořádání titulů podrobně
popsaných v příloze č. 2.
III.
Nejedná se však o všechny potřebné finanční prostředky na fungování původní organizace. Ty
se odvíjejí od dalších skutečností, zejména převod nevyplacených pozůstalostí na depozitní účet
kraje k 31.12.2022 (k 31.12.2021 činila tato částka 394.704,50 Kč), dále je potřeba zohlednit
odhad nákladů na fungování organizace do konce roku např. právní služby na řešení doplatku
vůči VZP za rok 2021, dofinancování mzdových nákladů apod. celkem ve výši cca 150 tis. Kč,
po započtení zůstatku na účtu k 22.7.2022 ve výši 183.826,67 Kč to vychází na částku
2.488.952,58 Kč, zaokrouhleno na 2.500.000,- Kč. Tyto finanční prostředky by se řešily
poskytnutím dotace na účet původní organizace, z nich by byl učiněn převod na nový účet pod
SML ve výši 2.113.874,55 Kč (účelová dotace). K této byla v Radě kraje dne 20.9.2022
schválena Dohoda o narovnání mezi organizacemi Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054 a Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, IČO: 10808108.
IV.
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Další nedořešenou oblastí je vypořádání úhrad za rok 2021 s VZP. Na základě dopisu ze dne
17.6.2022, požaduje VZP po původní organizaci v rámci finančního vypořádání předběžných
úhrad za rok 2021 dle § 2 zákona č. 160/2021 Sb. vratku přeplatku ve výši 1.844.183,52 Kč.
Dne 29.6.2022 odeslal p. ředitel Bc. Gabriel k rukám ředitelky odboru zdravotní péče Krajské
pobočky VZP dopis – podání nesouhlasu – rozporu k vyúčtování poskytované zdravotní péče
dle odbornosti 913 za rok 2021. Dne 12.7.2022 obdržel Bc. Gabriel formulář – návrh na
zahájení smírčího jednání. K jednání za účasti právního zástupce DS Františkov mělo dojít
25.8.2022, VZP však na návrh termínu nereagovala, tudíž se jednání zatím neuskutečnilo. Na
VZP byl zaslán opětovný požadavek o schůzku. Organizace očekávala od VZP doplatek za rok
2021 ve výši 2.691.552,57 Kč.
Do konce roku 2022 bude nutné pořešit problematiku pozůstalostí. Organizace s touto agendou
nepracovala aktivně, nyní je evidovaných 164 nedořešených pozůstalostí od r. 2005 ve výši
394.704,50 Kč. Tato agenda se nepřevádí na DS Františkov pod IČ SML, ale předává se na
zřizovatele, tj. LK. Podotýkám, že za DS Vratislavice byla na LK předána jedna nevypořádaná
pozůstalost. Ovšem personální situace na DS Františkov je v současné době taková, že p.
Kučera, který tuto agendu zajišťoval, ukončil pracovní poměr ke dni 31.8.2022 a jeho
nástupkyně se bude zaučovat v běžné agendě a nebude mít časový prostor na řešení starých
pozůstalostí.

SHRNUTÍ pro rok 2022:
DOTACE pro DS Františkov pod LK

2.500.000,- Kč

z toho bude převedeno na nový účet pod SML

2.113.874,55 Kč

VYPOŘÁDÁNÍ se SML (finančně nepokryté fondy)
CELKEM požadavek na rozpočet 2022

4.878.170,22 Kč
7.378.170,22 Kč

Pokud bude VZP trvat na svém požadavku, tj. vyplatit za rok 2021 přeplatek ve výši
1.844.183,52 Kč, bude celkový požadavek na rozpočet 2022
9.222.353,74 Kč.
Tato částka bude dle výsledku jednání na VZP poskytnuta jako účelová dotace.
Pokud dopadne jednání na VZP příznivě, budou finanční prostředky, které budou připsané na
účet DS Františkov pod LK do konce roku 2022, tak tyto budou k 31.12.2022 převedeny na
depozitní účet LK.
V.
Veřejnosprávní kontrolou byla odhalena nesprávnost spočívající ve dvakrát zaúčtovaných
dotací od MPSV v celkové výši 2.768.429,- Kč, a to dotaci na úhradu výdajů vzniklých
v důsledku povinného testování ve výši 1.143.436,- Kč a dotaci na financování zvýšených
provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních
mimořádných a krizových opatření ve výši 1.624.993,- Kč. Jednalo se o chybu ovlivňující
hospodářský výsledek roku 2021. Tato chyba byla odhalena až po schválení ekonomických
výkazů k 31.12.2021 zřizovatelem, proto bylo doporučeno zjednat nápravu až v roce 2022
proúčtováním přes účet 408 – opravy chyb minulých let. Nicméně byla organizace podrobena
auditu, audit na tuto chybu nepřišel a vydal stanovisko k účetní závěrce, o nezjištění žádné
skutečnosti svědčící o tom, že účetní závěrka ve všech významných (materiálních ohledech)
věrně nezobrazuje aktiva a pasiva příspěvkové organizace Dům seniorů Liberec – Františkov
Auditorem byla společnost O-CONSULT. Dne 27.7.2022 byl auditorovi odeslán dopis
s žádostí o stanovisko k této skutečnosti (že nepřišli na dvakrát zaúčtovaný předpis na dotace
z MPSV). Pokud by tato chyba byla odhalena ještě před odevzdáním výkazů do CSÚIS a
schválením účetní závěrky v radě kraje, mohlo by dojít k nápravě ještě v r. 2021, ovlivněn by
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byl hospodářský výsledek roku 2021 a situace by se řešila před zpracováním materiálu ohledně
darovacích smluv mezi LK a SML ve vazbě na darování prostředků fondů k 31.12.2021. Od
jednatele společnosti O-CONSULT Ing. Jiřího Oehla přišla odpověď dne 19.9.2022
s vyjádřením, že hranice významnosti byla stanovena na 3 % z celkových výnosů (3.635 tis.
Kč) a prováděcí významnost 80 % z materiality, což činí 2.908 tis. Kč. Chyba způsobená
duplicitním zaúčtováním částky je pod hranicí jimi stanovené významnosti. V souladu
s auditorskými postupy nejsou kontrolovány účetní zápisy v rozsahu 100 %, ale kontrola je
prováděna na základě namátkově vybraných položek účetního deníku. Dále p. auditor sdělil, že
byli o následně zjištěné chybě informováni vedením účetní jednotky, skutečnost byla
prodiskutována se závěrem, že tato chyba je opravitelná proti účtu vlastního jmění v dalším
účetním období s dopadem na připravované materiály spojené s transformací výše uvedené
účetní jednotky a její převod pod nového zřizovatele. Další postup bude dojednán právníkem.
(Pozn. zpracovatele: do účetní závěrky r. 2021 již nelze zasáhnout, je schválená a zaslaná do
Centrálního systému ekonomických informací státu, opravy účetních záznamů lze provádět
v účetním období roku 2022).
SOUBOR OPATŘENÍ:
Převodem příspěvkových organizací mezi LK a SML se zjistily nedostatky v řízení organizace.
Aby se tyto co nejvíce eliminovaly v budoucnu. Přijal odbor sociálních věcí následující
opatření:
• realizoval opětovné školení na zadávání veřejných zakázek – Ing. Šťastná na poradě
s řediteli a ekonomy
• realizoval opětovné školení na zveřejňování smluv v registru na poradě s řediteli a
ekonomy
• dvakrát ročně budou ředitelé zasílat knihu došlých faktur
• metodicky budou vedeny ekonomky k jednotnému zpracovávání svých agend za
spolupráce prověřených auditorů
pravidelně bude vedoucí oddělení příspěvkových organizací navštěvovat zařízení osobně a
namátkově kontrolovat ekonomické agendy.
Diskuse: neproběhla
Předsedkyně dala o bodu hlasovat
Návrh usnesení:
č. usnesení: 08/22/VSV/179
Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje
schválit
1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/22, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o částku 598.696,78 Kč z titulu
nařízeného odvodu finančních prostředků z peněžního fondu FKSP zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3,
IČO: 71220054
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b) snižují výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický
odbor – Finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje,
o částku 9.222.353,74 Kč
c) navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor
sociálních věcí kraje na rok 2022 o částku 1.844.183,52 Kč pro zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO:
71220054 z titulu vratky z vyúčtování VZP za rok 2021
d) navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky PO, odbor
sociálních věcí kraje na rok 2022 o částku 2.113.874,55 Kč pro zařízení Dům seniorů Liberec
– Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO:
71220054 z titulu vypořádání ekonomických vztahů se zařízením Dům seniorů Františkov,
Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, IČO: 10808108
e) navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, o částku 386.125,45 Kč pro zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054 z titulu
dofinancování provozních nákladů roku 2022
f) navyšují výdaje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, o částku 5.476.867,00 Kč na poskytnutí finančního daru pro nově zřízenou
příspěvkovou organizaci statutárního města Liberec Dům seniorů Františkov, Liberec,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, IČO: 10808108
2. poskytnutí účelově určeného finančního daru v celkové výši 5.476.867,- Kč organizaci Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, IČO: 10808108 , dar je určen na posílené zdrojů peněžních fondů:
Fond účetní jednotky

Částka

Fond odměn

3.025,00 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený
výsledku hospodaření

ze

598.696,78 Kč

zlepšeného

6.063,41 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů

10.716,20 Kč
4.858.365,61 Kč

Fond reprodukce majetku, fond investic

3. uzavření darovací smlouvy č. OLP/761/2022 mezi Libereckým krajem a organizací Dům
seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, IČO: 10808108.
Hlasování:
PŘÍTOMNO: 11

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

19

VÝSLEDEK: přijato

15.

16.

Různé
• výběr členů do pracovní skupiny pro optimalizaci základní sítě sociálních služeb LK p. Jozífková, p. Teplá, p. Weissová, p. Tůma
Závěr

Příští jednání bude v úterý dne 18. 10. 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:
Aneta Forchtnerová, DiS., v.r.
tajemnice Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Ověřovatelka zápisu:
Jaroslava Bizoňová
členka Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Předsedající:
Daniela Weissová, v. r.
předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
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