Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne
16.12.2020 od 09:10 hodin do 17:20 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/2Z/2020
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období
v tomto složení:
1. Zdeněk Kutner (ODS) - předseda
2. Ing. Bc. Dominik Hanko (SPD)
3. Ing. Bc. Petr Kubeš (KSČM).
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/2Z/2020
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
Drahomíru Karasovou (ODS)
Ing. Mgr. Jiřího Baudise (Piráti).
1

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/2Z/2020
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 2. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/2Z/2020
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1. Usnesení ZÚK č. 012/14Z/2018 z 10.09.2018 Záměr financování „Řešení hydrologických
poměrů v povodí Srpiny“
2. Usnesení ZÚK č. 061/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
3. Usnesení ZÚK č. 097/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
4. Usnesení ZÚK č. 056/31Z/2020 z 07.09.2020 C)2. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva
5. Usnesení ZÚK č. 136/31Z/2020 z 07.09.2020 Dotační program „Podpora sociálních služeb
v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyhlášení 1. mimořádného termínu
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení ZÚK č. 069/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem na 31.3.2021
2. Usnesení ZÚK č. 071/15Z/2018 z 22.10.2018 Nakládání s majetkem na 31.3.2021
3. Usnesení ZÚK č. 025/18Z/2019 z 04.03.2019 Nakládání s majetkem na 30.11.2021

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Usnesení č. 005/2Z/2020
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
2

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 28. 10. 2020 do 25. 11. 2020.
B) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 023/1Z/2020 ze dne 16.11.2020 tak, že u:
1. Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, se ruší plnění úkolů v oblasti
regionálního rozvoje k 16.12.2020,
2. Ing. Michala Kučery, člena Rady Ústeckého kraje se doplňuje plnění úkolů v oblasti
regionálního rozvoje od 17.12.2020.
Hlasování:

pro:

39

proti:

2

zdržel se:

10

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/2Z/2020
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK v souvislosti s přijetím
preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/2Z/2020
5.5 Epidemiologická situace - restaurace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
vyjadřuje
podporu malým a středním podnikatelům a žádá Vládu ČR o vytvoření podmínek pro jejich
řádný provoz.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/2Z/2020
6.1 Revokace usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v
části B/8 a schválení poskytnutí dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení č. 012/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v části B/8 ve věci poskytnutí dotace
Statutárnímu městu Ústí nad Labem - MO Neštěmice
3

B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace ve
znění dle vzoru uvedeného ve Směrnici KÚÚK č. 2017_S_02 (standardní vzory smluv) a to
na základě žádostí uvedených v příloze č.1 a 2 tohoto materiálu s žadatelem:
Statutární město Ústí nad Labem - MO Neštěmice
sídlo: U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice
IČ: 00081531
částka: 300.000,- Kč
projekt: Rekonstrukce běžecké dráhy
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/2Z/2020
6.2 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci spolupráce s UJEP v
roce 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným s
Univerzitou
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 335/1/400 01 Ústí nad Labem, IČ:
44555601 dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení na základě žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/2Z/2020
6.3 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/SML2654/SOPD/KH město Terezín
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
17/SML2654/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem Terezín, ve znění dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

4

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/2Z/2020
6.4 Dary složkám IZS - zajištění protiepidemických opatření
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí věcných darů pro činnost složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje k zajištění protiepidemických opatření a uzavření darovacích smluv dle
přílohy č. 1 a 2. tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/2Z/2020
6.5 Schválení Zásad pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

9

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/2Z/2020
8.1 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 tak, že v části B)
přílohu č. 1 usnesení 017/31Z/2020 nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/2Z/2020
8.2 Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
5

dle § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/2Z/2020
8.3 Aktualizace - Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
vydává
dle § 44 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s
účinností od 17. 12. 2020.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/2Z/2020
9.1 SPZ Triangle - Uzavření Dodatku č. 1 k rezervační smlouvě se spol. Data centre
Triangle a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnout o uzavření dodatku k rezervační smlouvě dle bodu B) tohoto usnesení.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 17/SML4008 se společností Data centre Triangle a.s., IČO: 05697484, se
sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/2Z/2020
9.2 Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů
poskytnutí zálohy na roční členský příspěvek Ústeckého kraje (člena spolku) do spolku
INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s., IČO 04542088, ve výši 1.000.000,- Kč
6

za účelem zajištění činnosti spolku v roce 2021.
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru Strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace dle
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 2. 2021
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/2Z/2020
10.1 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML0172/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 8. 2020 (dodatek č.
1) na nový termín 30. 11. 2020.
2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML3348/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 1. 10. 2020 (dodatek č.
1) na nový termín 31. 12. 2020.
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5786/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 11. 2020 na nový
termín 30. 11. 2021.
4. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML3380/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2020 na nový
termín 30. 6. 2021.
5. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML1693/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2020 na nový
termín 30. 11. 2021.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

6

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Hlasování o částech usnesení 1,2,3 a 5.

Hlasování:

pro:

43

proti:

Hlasování o části usnesení 4.
Usnesení č. 019/2Z/2020
10.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
7

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje (bod 4.4) - žádosti nebyly předloženy k hodnocení pracovní skupině Fondu Ústeckého
kraje, která je poradním orgánem hejtmana Ústeckého kraje.
B) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
C) rozhoduje
1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Obec Hlinná
IČ: 00526142
sídlo: Hlinná 53, 412 01 Hlinná
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Rozvoj obce Hlinná 2020
2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených
žadatelů:
· žadatel č. 2: Obec Brodec
IČ: 00831778
sídlo: Brodec 36, 440 01 Brodec
výše dotace: 244 958 Kč
název projektu (akce): Místní pěší komunikace - schody - opěrná zeď
· žadatel č. 3: Město Česká Kamenice
IČ: 00261220
sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Cyklostezka - Česká Kamenice - Kamenický Šenov
3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených
žadatelů:
· žadatel č. 4: Farní charita Litoměřice
IČ: 46769382
sídlo: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 336 000 Kč
název projektu (akce): PD pro Domov se zvláštním režimem Farní charity
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

8

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/2Z/2020
11.1 Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje –
informace za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje
(Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za
rok 2020) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho
vycházejících.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, sledovat vývoj sociálních
služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a informovat
Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb
Ústeckým krajem.
Termín: 31. 12. 2021

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/2Z/2020
11.2 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 35 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů:
a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 80 534,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních
služeb Ústecký Arcus, z.s., na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5571181) v
rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020, z důvodu
zapojení do projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ ve výši 442 059,- Kč na sociální službu
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) a ve výši 278 641,-Kč na sociální
službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2868960) ze sociální služby terénní
programy (ID 8897392), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ ve výši 11 245,9

Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) ze sociální
služby terénní programy (ID 8897392),
d) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Fokus Labe, z.ú. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 842 639,- Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID 3935206) ze
sociální služby sociální rehabilitace (ID 3376667), v rámci kompetence § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Camphill na soutoku, z.s. o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 400 000,- Kč na sociální službu centra denních služeb (ID
8141075) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 6570110), v rámci kompetence § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
f) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městská správa sociálních služeb
Vejprty, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 583 300,- Kč na
sociální službu domovy pro seniory (ID 6278016) ze sociální služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (ID 3373312) ve výši 291 650,- Kč a ze sociální služby terénní
programy (ID 3715196) ve výši 291 650,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 38
000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 3369883) ze sociální služby odlehčovací
služby (ID 8647982), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Most o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 107 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID
5361940) ze sociální služby terénní programy (ID 9253322) ve výši 79 000,-Kč a ze sociální
služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2450357) ve výši 28 000,-Kč, o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 55 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež (ID 2570590) ze sociální služby terénní programy (ID 9253322), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Ústí nad Labem o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 96 500,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (ID 3255982) ze sociální služby terénní programy (ID 9832613), v
rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
j) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb OPORA o převodu části poskytnuté
dotace ve výši 150 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 4302274) ze sociální
služby odlehčovací služby (ID 3964750), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková
organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu domovy
pro seniory (ID 1049767) ze sociální služby denní stacionáře (ID 4810034), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
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l) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Roudnice nad Labem o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID
1761469) a ve výši 100 000,-Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi (ID 6392422) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 4335678),
v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
m) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb K srdci klíč, o. p. s. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 130 000,- Kč na sociální službu domy na půl cesty (ID 9763724) ze
sociální služby noclehárny (ID 6455949), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
n) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p.o. o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 230 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (ID 6363165) ze sociální služby terénní programy (ID 1928007), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
o) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu části poskytnuté
dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 8870904) ze sociální
služby sociálně terapeutické dílny (ID 2503341), o převodu části poskytnuté dotace ve výši
100 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 6772756) ze sociální služby
chráněné bydlení (ID 6087352), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč na
sociální službu noclehárny (ID 2925439) ze sociální služby nízkoprahová denní centra (ID
5625611), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,- Kč na sociální službu odborné
sociální poradenství (ID 2127231) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 7055199), o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,- Kč na sociální službu odborné sociální
poradenství (ID 9057704) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 7055199), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
p) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Člověk v tísni, o.p.s. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 130 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 6435327) ze
sociální služby terénní programy (ID 7624072) ve výši 100 000,- Kč a ze sociální služby
terénní programy (ID 4941547) ve výši 30 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve
výši 90 000,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6651167) ze
sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 3230075) ve výši 65 000,-Kč a ze
sociální služby terénní programy (ID 4941547) ve výši 25 000,- Kč, o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 22 500,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (ID 9100570) ze sociální služby terénní programy (ID 4941547), o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 90 000,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (ID 6102115) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID
3230075) ve výši 65 000,-Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 4941547) ve výši 25
000,-Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
q) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kamarád – LORM o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním
postižením (ID 3210011) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8570486), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
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r) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb WHITE LIGHT I., z.s. o převodu části
poskytnuté dotace mezi službami v rámci dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2020“, a to dotace ve výši 40 000 Kč ze sociální služby
Terénní program Teplicko (ID 9535462) na sociální službu Terapeutické komunity (ID
7968327), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 120 000 Kč ze sociální služby Kontaktní
centrum v Teplicích (ID 6427324) na sociální službu Terapeutické komunity (ID 7968327), o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 40 000 Kč ze sociální služby Kontaktní centrum v
Rumburku (ID 9185704) na sociální službu Terénní program Šluknovsko (ID 9684988),
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám dle
příloh č. 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 a 35 tohoto materiálu,
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/2Z/2020
11.3 Dofinancování sociálních služeb a převod dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 5 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů:
a) o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovateli sociálních služeb ve výši uvedené v příloze
č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na
podporu sociálních služeb dle přílohy č. 3, předloženého materiálu,
b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 800 000,- Kč na sociální službu denní stacionáře (ID 1268119) ze
sociální služby sociálně terapeutické dílny (ID 1275249) ve výši 150 000,-Kč, ze sociální
služby odlehčovací služby (ID 1294772) ve výši 200 000,-Kč, ze sociální služby sociální
rehabilitace (ID 1816143) ve výši 300 000,-Kč a ze sociální služby sociálně terapeutické
dílny (ID 9750157) ve výši 150 000,-Kč; o převodu části poskytnuté dotace ve výši 500 000,Kč na sociální službu denní stacionáře (ID 4012625) ze sociální služby sociální rehabilitace
(ID 4415138), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám.
Termín: 31. 12. 2020
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/2Z/2020
11.4 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 - snížení povinného podílu
spolufinancování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 2 až 10 předloženého materiálu a Přehledu žádostí o
snížení povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a § 37) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) o snížení povinného podílu spolufinancování poskytovatelům sociálních služeb uvedených
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
b) o nevyhovění žádosti o snížení povinného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů
poskytovatele sociálních služeb Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace,
IČO 00830381, se sídlem č.p. 1, 439 69 Tuchořice, uvedené příloze č. 10 předloženého
materiálu,
D) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám s poskytovateli uvedenými v příloze č. 1
tohoto usnesení, dle přílohy 2 předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/2Z/2020
11.5 Průběžné hodnocení Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
informaci o plnění opatření v rámci Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje za období
2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a Výroční zprávu o realizaci protidrogové
politiky v Ústeckém kraji za rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat Zastupitelstvo
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Ústeckého kraje o průběžném plnění opatření Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje za
rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/2Z/2020
11.6 Vyhodnocení plnění opatření Strategie prevence kriminality na území Ústeckého
kraje za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, informaci o plnění opatření v rámci Strategie prevence kriminality na území
Ústeckého kraje za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, informovat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje o průběžném plnění opatření Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje
za rok 2021.
Termín: 31. 12. 2021

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/2Z/2020
11.7 Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2021, Základní a Rozvojová síť,
aktualizace Metodiky zajištění sítě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace včetně příloh č. 1, 2, 4 tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého
materiálu
B) schvaluje
a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 s účinností od 1. 1.
2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
c) aktualizovanou Metodiku zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 4
tohoto usnesení.
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit zveřejnění:
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a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 s
účinností od 1. 1. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1.
2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
c) schválené Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2020

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/2Z/2020
11.8 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační
program“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze
č. 3 tohoto usnesení.
2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizací – Bateau z.s., IČ: 01507311, u služby
odborné sociální poradenství (ID: 6765091); Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ:
00499811, u služby raná péče (ID: 5002625); Tyfloservis, o.p.s., IČ: 26200481, u služby
sociální rehabilitace (ID: 8215787).
B) ukládá
Hejtmanovi Ústeckého kraje zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s podpořenými
organizacemi.
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/2Z/2020
11.9 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2021“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v
příloze č. 2 tohoto usnesení
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2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizace WHITE LIGHT I., z.ú., IČ: 64676803,
Pražská 166/47, Ústí nad Labem u služeb terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby
následné péče (ID: 5291489)
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony
k uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/2Z/2020
13.1 Vzdání se schválených dotací v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje od Obce Bělušice a Velemín a Římskokatolické farnosti děkanství Úštěk
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informaci o vzdání se schválených dotací od Obce Bělušice a Velemín a Římskokatolické
farnosti děkanství Úštěk dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2021
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/2Z/2020
13.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
a kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, sídlo: Palackého 86, 430 01
Chomutov, IČO: 00360571
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatky ke zřizovacím listinám
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/2Z/2020
14.1 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ – schválení dodatku ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2019“ uzavřené dne 9. 10. 2019 se společností Podřipská nemocnice s
poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., nově se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ: 25443801, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/2Z/2020
14.2 Zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace o návrhu zajištění a organizace lékařské pohotovostní služby na území
Ústeckého kraje v roce 2021,
B) souhlasí
se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021 dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení,
C) schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby dle přílohy č.
4 tohoto usnesení,
D) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území
Ústeckého kraje v roce 2021 níže uvedeným obcím:
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Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 1 080 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 980 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 1 080 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 1 820 000 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 2 370 000 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v roce 2021 dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení
v souladu se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2021
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/2Z/2020
14.3 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
ústní informaci Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, předsedy představenstva Krajské zdravotní a.s.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/2Z/2020
15.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje - oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 6/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, sídlo:
Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00082201
dodatkem č. 45 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č.j. 10/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, sídlo: Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 00673358
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. č.j. 61/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková
organizace, sídlo: U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 70839913
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
4. č.j. 68/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, sídlo:
Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
5. č.j. 95/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace,
sídlo: Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČO: 47326484
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
6. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 47 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
7. č.j. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace, sídlo: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
8. č.j. 141/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace,
sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
9. č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02
Děčín, IČO: 47274654
dodatkem č. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
10. č.j. 153/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
příspěvková organizace, sídlo: Teplická 65, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín, IČO: 65082133
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
11. č.j. 164/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace,
sídlo: č.p. 417, 407 81 Lipová u Šluknova, IČO: 00412074
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
12. č.j. 178/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace, sídlo: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:
46773762
dodatkem č. 46 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/2Z/2020
18.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 16/2020/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu o 25 278 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje ve výši 25 227 269 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 17 138 tis. Kč
příjmy:
poplatky za znečišťování ovzduší – zvýšení o částku 17 138 tis. Kč
kapitálové výdaje:
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje – zvýšení o částku 17 138 tis. Kč – oblast životního prostředí - rezerva
2) zvýšení o částku 8 140 tis. Kč za podmínky schválení změny závazného ukazatele
zastupitelstvem kraje
příjmy:
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 8 140 tis. Kč – mimořádný odvod z
fondu investic Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové
organizace
běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 8 140 tis. Kč – centrální rezerva
3) přesun ve výši 26 380 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor kanceláře hejtmana – snížení o částku 26 380 tis. Kč – náhrada za poskytnuté ochranné
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pomůcky společností MR Invest Group, s.r.o.
odbor ekonomický – zvýšení o částku 26 380 tis. Kč – centrální rezerva
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/2Z/2020
18.2 Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 – 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s § 36 písm. i.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření Smlouvy o úvěru č. 231/20/LCD s Českou spořitelnou a.s. se sídlem Praha 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení na
základě nabídky předložené v rámci poptávkového řízení ve výši 1 500 000 000,-- Kč s
termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a maximální splatností do 31. 12. 2033
B) ukládá
Ing. Janu Růžičkovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny kroky k uzavření
smluvního vztahu s bankou dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

37

proti:

4

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/2Z/2020
18.3 Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
pravidla rozpočtového provizoria Ústeckého kraje pro rok 2021 takto:
1. Rozpočtové provizorium se stanovuje na období od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2021, nejdéle však do 31. 3. 2021.
2. Výdaje vyjma výdajů krytých dotacemi zejména ze státního rozpočtu a výdajů z peněžních
fondů Ústeckého kraje, budou čerpány maximálně do výše 90 % z jedné čtvrtiny celkových
rozpočtovaných ročních výdajů roku 2020 tj. 1 542 098 tis. Kč s tím, že každý měsíc trvání
rozpočtového provizoria budou uvolňovány finanční prostředky do výše 90 % z 1/12 celkové
roční částky schváleného rozpočtu roku 2020. V období rozpočtového provizoria budou
hrazeny zejména výdaje vyplývající z uzavřených smluv, platných právních předpisů a
platových výměrů. Za správu těchto finančních prostředků odpovídají příslušní příkazci
operací – jedná se vždy o dodržení celkového objemu rozpočtu odboru:
a) Běžné výdaje - budou hrazeny zejména:
1) osobní a věcné výdaje související s financováním běžného provozu zastupitelstva a
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krajského úřadu,
2) příspěvky na činnost příspěvkových organizací měsíčně do výše 90 % z 1/12 schváleného
rozpočtu roku 2020 vyjma příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí, u kterých může
být polovina příspěvku tj. 45 % schváleného rozpočtu roku 2020 zaslána průběžně do konce
března.
b) Kapitálové výdaje budou uvolňovány dle smluvních podmínek uzavřených kontraktů.
Financování nových investičních akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno
(nové akce jsou ty, u nichž ještě nebyla uzavřena smlouva s dodavatelem).
3. Uvolňování finančních prostředků krytých dotacemi zejména ze státního rozpočtu bude v
souladu s podmínkami poskytovatele.
4. Finanční prostředky z peněžních fondů budou uvolňovány dle smluvních podmínek.
Financování nových akcí nebude v období rozpočtového provizoria zahajováno - netýká se
projektů, u nichž byl poskytovatelem dotace vydán právní akt (např. rozhodnutí) včetně
prostředků státního rozpočtu, EU a úvěrového rámce. Příděly z rozpočtu do fondů nebudou v
období rozpočtového provizoria prováděny.
5. Dotační programy nebudou po dobu rozpočtového provizoria vyhlašovány. Individuální a
programové dotace nebudou předkládány ke schválení.
6. Výjimky z pravidel rozpočtového provizoria je v nezbytných případech oprávněna
povolovat Rada Ústeckého kraje. O povolených výjimkách následně informuje Zastupitelstvo
Ústeckého kraje.
7. Schválením rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 dojde k ukončení platnosti pravidel
rozpočtového provizoria.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/2Z/2020
18.4 Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti - odvod z fondů
investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje II.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Střední průmyslové škole, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkové organizaci, dle § 37
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný
odvod z fondu investic pro rok 2020 v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 8 140
tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění
ekonomických dopadů pandemie COVID-19.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0
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zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/2Z/2020
18.5 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 17/2020/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu o 150 000 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje ve výši 25 377 269 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 150 000 tis. Kč
příjmy
daňové příjmy – zvýšení o částku 150 000 tis. Kč – sdílené daňové příjmy Ústeckého kraje
podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 40 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 110 000 tis. Kč – dopravní
obslužnost veřejnými službami - drážní
2) přesun ve výši 7 500 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 7 500 tis. Kč – centrální rezerva
kapitálové výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 7 500 tis. Kč – výpočetní technika
kapitálová
3) přesun ve výši 13 496 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje – snížení o částku 13 496 tis. Kč:
- ostatní služby, částka - 4 806 tis. Kč
- konzultační a poradenské služby, částka - 3 558 tis. Kč
- publikační materiály, částka - 2 326 tis. Kč
- nájemné veletrhy, částka - 1 090 tis. Kč
- ostatní nákupy (licence), částka - 1 012 tis. Kč
- opravy a udržování, částka - 704 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 13 496 tis. Kč – centrální rezerva
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

1
Usnesení č. 040/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
23

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: podíl ½ p.č. 1425 o výměře 337 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: podíl ½ p.č. 1426/1 o výměře 801 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Teplice, č. p. 1241, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 1426/1
- pozemek: podíl ½ p.č. 1426/2 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: podíl ½ p.č. 1427/1 o výměře 241 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
- pozemek: podíl ½ p.č. 1427/2 o výměře 175 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. 1427/2
- pozemek: podíl ½ p.č. 1427/3 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsaných na LV č. 10118 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí (podíl ½) dle znaleckého posudku č. 2543 –
04/2018 znalce Ing. Dobromíra Kaplana ke dni 20. 3. 2018: 4.627.990,- Kč
2. Nejnižší podání: 5.102.900,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 –
Střekov, IČ: 00829048.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
2
Usnesení č. 041/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5.5.2010.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti J&P
Apartments s.r.o., se sídlem: Štúrova 842/61, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 08525382, a to:
- pozemek: p.č. 4281/12 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na
pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, LV 4378
obec Teplice, k. ú. Teplice, zapsané na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.549 Kč (dle ZP č.
34/3085/2020 ze dne 26.4.2020 - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
3
Usnesení č. 042/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje státnímu podniku
Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 70889988, a to:
- pozemek: p. č. 5327/1 díl „d1“ o výměře 31 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: tok přirozený (pozemek byl oddělen z p. p. č. 5327/1 o výměře 42059 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 1638-20/2018 ze
dne 5. 10. 2018)
obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsané na LV č. 863 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj za kupní cenu 844 Kč (dle ZP
č. 5847-38-1/19 ze dne 20. 6. 2019 – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
4
Usnesení č. 043/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
************* a to:
- pozemek: p.č. 591/1 díl „c“ o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek oddělen z p.č. 591/1 o výměře 13811 m2 dle geometrického plánu č.
662-2/2020 ze dne 18.3.2020),
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Loučná pod Klínovcem, zapsané na LV č. 477 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za
kupní cenu 2.000,- Kč + DPH (dle ZP č. 1501-16/2020 ze dne 19. 7. 2020) a vyjmutí uvedené
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nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 2. kupujícím
******************************* bez právního důvodu za období tří let zpětně od data
účinnosti smlouvy ve výši 600,- Kč.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
5
Usnesení č. 044/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Ludvíkovice, se sídlem: Ludvíkovice 71, 40713 Ludvíkovice, IČO: 00831964, a to:
- pozemek: p. č. 1599/11 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1599/1 o výměře 3581 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1091-24/2019 ze dne 12. 12. 2019)
obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 198 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
6
Usnesení č. 045/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Dolní Poustevna, se sídlem: Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, IČO: 00261289, a to:
- pozemek: p. č. 580/9 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 580/1 o výměře 4173 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 643-30/2020 ze dne 30. 3. 2020)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité
věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
7
Usnesení č. 046/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: st.p.č. 89 o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
obec Prackovice nad Labem, k. ú. Litochovice nad Labem, zapsané na LV č. 108 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
8
Usnesení č. 047/2Z/2020
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k
nemovité věci, a to:
- pozemek: p.č. 3345/16 o výměře 18305 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsané na LV č. 8424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště
Chomutov
pro
****************************************************.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.8
Usnesení č. 048/2Z/2020
19.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v
oblasti majetkové a změna pravidel
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
27

změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6.
2013, ve znění pozdějších změn, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 213/2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/27, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
dodatkem č. 87 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2021.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/2Z/2020
20.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč II/2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
navýšení investičního záměru s názvem "Domov „Bez zámků“ Tuchořice - Stavba budovy
„Teletníku“ a rekonstrukce budovy „Zámečku“ za účelem deinstitucionalizace (zvyšování
kvality života klientů)" na 130.772 tis. Kč bez DPH.
Hlasování:

pro:

39

proti:

3

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/2Z/2020
21.1 Program obnovy venkova - žádost o výjimky
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o udělení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2020 a
prodloužením termínu dokončení realizace a předložení závěrečné zprávy do 30. 12. 2021 u
projektů:
1. „Kulturní dům, výměna oken a dveří“ obce Velké Žernoseky,
2. „Chodníky a parkovací místa“ obce Jeníkov,
3. „Rekonstrukce komunikace na Kozině“ městyse Ročov;
Hlasování:

pro:

44

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/2Z/2020
23.1 Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Předloženou informaci o činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2020 dle upravené přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
bod 6.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 009/2Z/2020

Dodatky č. 1 ke Smluvám o
poskytnutí dotace

bod 6.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 010/2Z/2020

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace č.
17/SML2654/SOPD/KH

bod 6.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 011/2Z/2020

Darovací smlouva HZS

bod 6.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 011/2Z/2020

Darovací smlouva PČR

bod 6.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 012/2Z/2020

návrh nových zásad

bod 8.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 013/2Z/2020

Dohoda o spolupráci krajů při
pořízení a provozu IS Digitální
technické mapy

bod 8.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 014/2Z/2020

Návrh „Zásad pro poskytování
cestovních náhrad při pracovních
cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje“

bod 8.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 015/2Z/2020

Úplné znění Jednacího řádu
Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho
výborů (změny zvýrazněny červeně)

bod 9.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 016/2Z/2020

Dodatek č. 1

Bod 11.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 022/2Z/2020

Přehled subjektů navržených k
podpoře, včetně výše dotace

Bod 11.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 023/2Z/2020

Přehled žádostí o snížení povinného
podílu spolufinancování

Bod 11.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 025/2Z/2020

Vyhodnocení Strategie prevence
kriminality za rok 2020

Bod 11.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/2Z/2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na rok 2021

Bod 11.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 026/2Z/2020

Základní a Rozvojová síť sociálních
služeb Ústeckého kraje s účinností od
1. 1. 2021

Bod 11.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 026/2Z/2020

Metodika zajištění sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje
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Bod 11.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 027/2Z/2020

Přehled organizací podpořených v
programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2021 – malý
dotační program“ – dotace v
kompetenci ZÚK

Bod 11.9 priloha 2.pdf

k usnesení č. 028/2Z/2020

Vyhodnocení Protidrogového
programu 2021

bod 13.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/2Z/2020

dodatek č. 48 ke zřizovací listině

bod 13.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 030/2Z/2020

dodatek č. 30 ke zřizovací listině

bod 14.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 031/2Z/2020

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí investiční dotace k
realizaci programu „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování
akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2019“ uzavřené
dne 9. 10. 2019

bod 14.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 032/2Z/2020

Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v
Ústeckém kraji od 1. 1. 2021

bod 14.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 032/2Z/2020

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na
zajištění lékařské pohotovostní
služby (dotace městu)

bod 15.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 034/2Z/2020

Dodatky zřizovacích listin č.j.:
6/2001, 10/2001, 61/2001, 68/2001,
95/2001, 108/2001, 116/2001,
141/2001, 145/2001, 153/2001,
164/2001, 178/2001

bod 18.2 příloha 3.pdf

k usnesení č. 036/2Z/2020

Smlouva o úvěru č. 231/20/LCD

bod 19.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/2Z/2020

Změna pravidel pro tvorbu a
provádění změn zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého
kraje

bod 19.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 048/2Z/2020

Dodatek č. 87 ke ZL KM, p.o.

30

bod 6.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 009/2Z/2020

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML1607/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 30. 4. 2020,
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo/bydliště:
40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Zastoupený:
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Novák, prorektor pro vědu
E-mail/telefon: prorektor.veda@ujep.cz, 475286214
IČ :
44555601
DIČ:
CZ44555601
Bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 260112295/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML1607/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 2. a 3. nově zní takto:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 1. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2020 do 31. 1. 2021 (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na úhradu
DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění
bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: rektor@ujep.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……..usnesením ………………….

V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Ústí nad Labem dne …………..
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…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D, rektor

strana 3 / 3

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML1604/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 30. 4. 2020,
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo/bydliště:
40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Zastoupený:
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Novák Ph.D, prorektor pro vědu
E-mail/telefon: prorektor.veda@ujep.cz, 475286214
IČ :
44555601
DIČ:
CZ44555601
Bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 260112295/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML1604/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 2. a 3. a 5. nově zní takto:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 1. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2020 do 31. 1. 2021 (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na úhradu
DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění
bez DPH.
5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 30 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 1.000.000,- Kč.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: rektor@ujep.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……..usnesením ………………….
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Ústeckého kraje dne

V Ústí nad Labem dne ………………..

V Ústí nad Labem dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D, rektor
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML1605/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 30. 4. 2020,
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo/bydliště:
40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Zastoupený:
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Novák Ph.D, prorektor pro vědu
E-mail/telefon: prorektor.veda@ujep.cz, 475286214
IČ :
44555601
DIČ:
CZ44555601
Bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 260112295/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML1605/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 2. a 3. a 5. nově zní takto:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 1. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2020 do 31. 1. 2021 (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na úhradu
DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění
bez DPH.
5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 31,25 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 3.200.000,- Kč.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: rektor@ujep.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……..usnesením ………………….
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Ústeckého kraje dne

V Ústí nad Labem dne ………………..

V Ústí nad Labem dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D, rektor
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML1374/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 15. 4. 2020,
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jan Schiller, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo/bydliště:
40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Zastoupený:
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Mělničáková, PR oddělení děkana
E-mail/telefon: lucie.melnicakova@ujep.cz, 475285555
IČ :
44555601
DIČ:
CZ44555601
Bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 260112295/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML1374/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 2. a 3 nově zní takto:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 5. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2020 do 31. 5. 2021 (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na
úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze
na plnění bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených
v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů
v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: rektor@ujep.cz. Dodatek
nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……..usnesením ………………….

V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Ústí nad Labem dne …………..
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…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D, rektor
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML1376/02/SOPD/KH

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 22. 4. 2020,
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo/bydliště:
40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1
Zastoupený:
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Mělničáková, PR oddělení děkana
Ing. Veronika Davídková, ekonomka FZS
E-mail/telefon: lucie.melnicakova@ujep.cz, 475285555
veronika.davidkova@ujep.cz, 475284288
IČ :
44555601
DIČ:
CZ44555601
Bank. spojení: ČSOB
číslo účtu: 260112295/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
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evidovanou pod číslem 20/SML1376/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“) a dne 5. 6. 2020
Dodatek č. 1 evidovaný pod číslem 20/1376/01/SOPD/KH. Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:

II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 2. a 3 nově zní takto:
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 5. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2020 do 31. 5. 2021 (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na úhradu
DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění
bez DPH.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: rektor@ujep.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotovení.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……..usnesením ………………….
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Ústeckého kraje dne

V Ústí nad Labem dne ………………..

V Ústí nad Labem dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D, rektor
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

17/SML2654/02/SOPD/KH

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 21. 7. 2017, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Město Terezín
Sídlo:
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
Zastoupený:
René Tomáškem, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Robert Czetmayer, vedoucí ORVS
E-mail/telefon: robert.czetmayer@terezin.cz, tel. 606 740 913
IČ:

00264474

Bank. spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 237282050/0300 (dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí dotace evidovanou pod
číslem 17/SML2654/SOPD/KH (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 evidovaným pod
číslem 17/SML2654/01/SOPD/KE ze dne 8. 11. 2019.
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Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy
Článek I Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.

012/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci
ve výši 14.159.029,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů stopadesát devětisíc dvacet
devětkorun českých), z toho investiční část ve výši 11.758.780,- Kč (slovy:
jedenáctmilionů sedmsetpadesátosmtisíc sedmsetosmdesát korun českých) a
neinvestiční část ve výši 2.400.249,- Kč (slovy: dva miliony čtyřistatisíc
dvěstěčtyřicetdevět korun českých). Dotace bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2021.
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).
III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,
což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
………….. usnesením ………………………..
V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Terezíně dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
město Terezín
René Tomášek, starosta
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Příloha č. 21

Příloha č. 2 k usnesení č.

/

/ 2020

Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje
Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se stanoví postup pro stanovení výše peněžitých plnění
(dále také odměna a cestovní náhrady) spojených s výkonem funkce členů výborů a komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva (dále jen „Členové výborů a komisí“) a postup jejich vyplácení.
1. Členům výborů a komisí stanoví zastupitelstvo peněžité plnění (dále jen „Odměnu“) ve výši,
která je určena způsobem uvedeným v těchto zásadách.
2. Odměnu lze vyplácet maximálně jednou za pololetí. Odměna má mimořádný charakter.
3. Částka na Odměny je v rozpočtu Ústeckého kraje stanovena v průměrné výši 12. 000,Kč na jednoho Člena výboru a komise za kalendářní rok. Celkovou částku Odměn
určenou pro příslušný výbor zastupitelstva nebo komisi rady tvoří násobek průběrné
výše Odměny na jednoho člena a počtu členů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
4. Výši Odměny pro člena výboru zastupitelstva a komise rady navrhuje předseda výboru nebo
komise. Zohlední osobní přínos Člena výboru a komise k činnosti výboru nebo komise
(např. účast na jednání a účast na souvisejících akcích, plnění úkolů apod.). Předseda výboru
nebo komise při návrhu Odměny není vázán průměrnou rozpočtovanou částkou, Odměna
může být navržena vyšší nebo nižší.
5. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem funkce Člena výboru a
komise.
6. Předseda výboru a předseda komise předá návrh Odměn Členům výborů a komisí odboru
kancelář hejtmana dle termínů stanovených odborem kancelář hejtmana, maximálně jednou
za pololetí.
7. Hejtman předloží na jednání zastupitelstva souhrnný návrh Odměn Členům výborů a
komisí, maximálně jednou za pololetí, dle aktuálních termínů zasedání zastupitelstva.
8. Odměny se Členům výborů a komisí zasílají na účet u peněžního ústavu nebo se
mimořádně na základě rozhodnutí vedoucího ekonomického odboru krajského úřadu vyplácí
v pokladně krajského úřadu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od předání podkladů k
vyplacení na ekonomický odbor krajského úřadu.
9. Členové výborů a komisí jsou povinni neprodleně nahlásit změnu kontaktní a e-mailové
adresy a čísla bankovního účtu u peněžního ústavu tajemníkovi příslušné komise / výboru.
10. Poprvé se Odměny dle těchto zásad vyplatí za první pololetí roku 2021.
11. Ruší se Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje,
schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 7/18Z/2010 ze dne 27.10.2010.
12. Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ........... ze dne
…………

bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/2Z/2020

Dohoda o spolupráci krajů
při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy
uzavíraná ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a
v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
(dále jen „Dohoda“)

Článek I.
Smluvní strany

Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
Zastoupený: hejtmanem Ústeckého kraje
K podpisu smlouvy oprávněn:
a
Kraj Vysočina
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy oprávněn:
a
Pardubický kraj
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy oprávněn:
(společně rovněž „Účastníci dohody“)

Článek II.
Úvodní ustanovení
1. Účastníci Dohody berou na vědomí, že podle zčásti nové a zčásti novelizované legislativy jsou
kraje povinny do 30. června 2023 zpřístupnit digitální technickou mapu a tuto vést pro území
kraje.
2. Účastníci Dohody berou rovněž na vědomí, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16.
dubna 2020 vyhlásilo III. Výzvu z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020; tato Výzva
je zaměřena na vznik a rozvoj digitální technické mapy krajů.
3. Výše uvedené kraje se v rámci své samostatné působnosti rozhodly pro společný postup a
vzájemnou spolupráci během přípravy, pořízení a následného provozu informačního systému
Digitální technické mapy krajů (dále jen IS DTM). Za tím účelem se tyto kraje rozhodly pro
realizaci centralizované veřejné zakázky na dodávku a implementaci IS DTM (Projekt); v rámci
centralizovaného zadávání má status centrálního zadavatele Ústecký kraj. Společný postup
zadavatelů při centralizovaném zadávání je upraven v samostatné smlouvě.
4. K realizaci Projektu se účastníci Dohody rozhodli využít nejen svých vlastních zdrojů (tj.
prostředků z vlastních rozpočtů), ale i jiných prostředků získaných na základě žádostí
prostřednictvím výzvy uvedené v bodě 2. tohoto článku.

Článek III.
Digitální technická mapa kraje
1. Digitální technická mapa je definována jako databázový soubor obsahující údaje o dopravní a
technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a
zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.
2. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního
plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o
životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování
údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
3. Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje vyžadované právními předpisy a potřebami
výše uvedených krajů.:

Článek IV.
Předmět smlouvy
1. Účastníci dohody se za účelem naplnění sledovaného cíle této Dohody, kterým je pořízení a
provoz IS DTM, zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a informovat se o všech
skutečnostech, které by mohly mít vliv na předmět této Dohody. Účastníci dohody se rovněž
zavazují vyvinout společné úsilí k naplnění předmětu této Dohody. Pojmem „společným
úsilím“ se pro účely této Dohody rozumí zapojení potřebných odborných pozic za účelem
využití odborných znalostí, zkušeností, názorů a know-how.

2. Každý z účastníků dohody se zavazuje:
a)
b)
c)
d)

vyvíjet aktivní činnost k dosažení účelu této dohody;
neprodleně poskytovat veškeré informace potřebné pro plnění této dohody;
zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této dohody;
neprodleně informovat ostatní účastníky dohody o skutečnostech rozhodných pro plnění
předmětu této dohody;
e) postupovat při plnění předmětu dohody korektně, transparentně a v souladu s dobrými
mravy.

Článek V.
Řídící výbor
1. Pro jednotnou komunikaci za účastníky Dohody bude zřízena pracovní skupina sestávající se
ze zástupců všech smluvních stran, přičemž náklady na činnost této skupiny ponese každý
účastník dohody za své zástupce.
2. Pracovní skupina se nazývá Řídící výbor.
3. Každý účastník Dohody pověří osobu oprávněnou (dále jen „Osoba oprávněná“) a jejího
zástupce (dále jen „Osoba zastupující“) účastí v této pracovní skupině.
4. Za Kraj Vysočina je:



Osoba oprávněná..............................., vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu
Kraje Vysočina, tel: ........................................., email: ....................................
Osoba zastupující...............................,……………….., tel: .........................................,
email: ....................................

Za Ústecký kraj je:



Osoba oprávněná Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu
Ústeckého kraje, tel: 475 674 301, email: jelinek.j@kr-ustecky.cz
Osoba zastupující...............................,……………….., tel: .........................................,
email: ....................................

Za Pardubický kraj je:



Osoba oprávněná..............................., ……………., tel: ........................................., email:
....................................
Osoba zastupující...............................,……………….., tel: .........................................,
email: ....................................

5. Každý z účastníků dohody má právo změnit jím pověřenou Osobu oprávněnou a Osobu
zastupující, je však povinen vyrozumět o každé změně ostatní Účastníky dohody. Tyto změny
nejsou důvodem k sepsání dodatku k této Dohodě. Jednání nově pověřených Osob je vůči
ostatním Účastníkům dohody (a jejich pověřeným Osobám) účinné až od okamžiku doručení
vyrozumění o této změně.
6. Osoba oprávněná je automaticky zplnomocněna Krajem hlasovat a podávat podněty
k hlasování v rámci Řídícího výboru s právem jednoho hlasu.

7. Osoba zastupující má právo pouze poradní. Pokud se v době nepřítomnosti osoby oprávněné
prokáže osoba zastupující podepsanou plnou mocí k rozsahu oprávnění role oprávněné
osoby Kraje, má právo hlasovat a podávat podněty k hlasování jako osoba oprávněná.
8.

Z každého jednání Řídícího výboru se provádí zápis. Zápis je do 7 dnů zaslán všem členům
Řídícího výboru pro uplatnění připomínek oprávněnými osobami. Neuplatnění připomínek
v termínu se považuje za souhlas. Zápis provádí svolávající Kraj.

9. Hlasování Řídícího výboru je reakcí na podnět k hlasování. Hlasování dále slouží jako
vyjádření jednoznačného stanoviska Řídícího výboru.
10. Hlasování je platné, pokud se ho zúčastní min. 1/3 všech osob s právem oprávněných osob
účastníků Dohody. Návrh je přijat, pokud obdrží minimálně 2/3 hlasů všech s právem
oprávněných osob účastníků Dohody. V případě sporného počtu hlasů má rozhodující hlas
předseda.
11. Komunikace mezi Oprávněnými osobami může probíhat i v elektronické podobě (email) nebo
telefonicky. Hlasování může být i korespondenční.
12. Za Řídící výbor vně jedná předseda a to v tématu a rozsahu, které mu je dáno právem
předchozího hlasováním Řídícího výboru.
13. Předseda Řídícího výboru je pozice volená, každý Kraj má právo 1x ročně navrhnout svého
kandidáta na předsedu. O návrhu Kraje se hlasuje.
14. Účast v Řídícím výboru je veřejná informace, minimálně zveřejněná na portále IS DTM.
1.

Článek VI.
Přistoupení dalšího kraje
1. K této Dohodě mohou přistoupit další kraje na základě přílohy č. 1 dohody.
2. Podmínkou přistoupení k této Dohodě je schválení této Dohody a její Přílohy č. 1
zastupitelstvem příslušného kraje, a doručení této přílohy opatřené doložkou o schválení
zastupitelstvem příslušného kraje a podpisem oprávněné osoby (dále jen „Přistoupení k
dohodě“) Ústeckému kraji. Doručením Přistoupení k dohodě se přistupující kraj stává
Účastníkem dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými touto Dohodou.
3. Ústecký kraj se zavazuje o přistoupení k Dohodě neprodleně informovat ostatní účastníky
Dohody.

Článek VII.
Doložka platnosti právního jednání
1. O spolupráci krajů, které jsou smluvními stranami, na IS DTM krajů, rozhodlo v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne ....... usnesením č.
........... a Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne ..... usnesením č. ...... a
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém zasedání dne ....... usnesením č. ...........

2. Účastníci dohody prohlašují, že projednáním vzájemné spolupráci dotčených krajů na základě
této dohody zastupitelstvy krajů byla splněna podmínka platnosti právního jednání ve smyslu
ustanovení § 23 odst. 1 zákona o krajích.

Článek VIII.
Trvání a ukončení dohody
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností dnem jejího podpisu
posledního Účastníka dohody.
2. Dohodu lze ukončit na základě písemné dohody všech Účastníků dohody.
3. Každý z Účastníků dohody je oprávněn vypovědět tuto dohodu písemnou výpovědí
v dvouměsíční výpovědní době, která běží od prvého dne měsíce následujícího po měsíci
doručení výpovědi poslednímu z Účastníků dohody. V průběhu výpovědní doby se odcházející
Účastník dohody zavazuje vypořádat své závazky vzniklé z titulu této dohody a společné
realizace IS DTM. Výpovědí Účastníka dohody dojde pouze k ukončení účasti kraje, který
podal výpověď, na této Dohodě.
4. Každý z Účastníků dohody se zavazuje pečlivě uvážit případné vypovězení Dohody, aby tento
úkon nebyl učiněn v nevhodné době a k újmě ostatních účastníků dohody.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Dohoda se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každý z Účastníků dohody.
2. Veškeré případné změny a doplňky této dohody lze platně provádět pouze po vzájemném
projednání všech zainteresovaných Účastníků dohody formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech Účastníků dohody.
3. Účastníci dohody se zavazují, že případné spory vzniklé z této dohody nebo v souvislosti s ní,
budou přednostně řešeny mimosoudním jednáním na úrovni statutárních nebo
zplnomocněných zástupců účastníků dohody, s cílem zachování dobrých vztahů.
4. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují na dohodě podpisy
svých oprávněných zástupců.
5. Nedílnou součástí dohody je její příloha č. 1 – Přistoupení k Dohodě o spolupráci krajů při
pořízení a provozu IS DTM.

V ...................... dne ...............

Za Ústecký kraj ...............................

V ...................... dne ..............

Za Kraj Vysočina ..............................

V ...................... dne ..............

Za Pardubický kraj ............................

Příloha č. 1
Přistoupení k Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy
ze dne ……………..
Kraj ……………,

se sídlem …………………………..
IČ: …………………………………
zastoupená hejtmanem kraje ………………
Osoba oprávněná za kraj dle článku V. Dohody ……………………
Osoba zastupující dle článku V. Dohody ……………………
( dále jen „ Kraj“ )
Kraj vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami uvedenými v Dohodě o spolupráci krajů při pořízení
a provozu IS Digitální technické mapy uzavřené mezi kraji ze dne …… (jinak také jen
„Dohoda“) s jejímž zněním se řádně seznámil. Kraj tímto bez výhrad přistupuje k výše
uvedené Dohodě, a to v souladu s článkem VI. této Dohody a se všemi právy a povinnostmi
Účastníka dohody.
Přistoupení Kraje k Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické
mapy ze dne …………… bylo projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva kraje ……………..
dne ………….., usnesením č. …………….

V …………………….. dne ……………
………………………………………....

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 014/2Z/2020

Příloha č. 1

Zásady
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /2Z/2020 dne 16. 12. 2020
stanovené v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o krajích“), a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“).

I.
Tuzemské pracovní cesty
1. Na pracovní cesty člena Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Zastupitel“) vysílá a
cestovní příkaz k vyslání na pracovní cestu schvaluje (tato osoba dále jako „Oprávněná
osoba“):
a) hejtman, a v jeho nepřítomnosti 1. náměstek hejtmana, vůči všem ostatním uvolněným
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Uvolnění zastupitelé“);
b) hejtman vůči prvnímu náměstkovi hejtmana a 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi;
v případě nepřítomnosti jednoho z nich náměstkové hejtmana a v jejich nepřítomnosti
ostatní uvolnění členové rady vůči hejtmanovi nebo 1. náměstkovi hejtmana;
c) hejtman, 1. náměstek hejtmana, náměstkové hejtmana či ostatní uvolnění členové rady,
do jejichž působnosti plnění úkolů při pracovní cestě spadá, vůči všem neuvolněným
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Neuvolnění zastupitelé“).
2. Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží Zastupiteli stravné podle doby trvání
pracovní cesty. Stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytuje za každý kalendářní den
pracovní cesty ve výši:
a)
b)
c)

95 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;
140 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin;
220 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Bylo-li Zastupiteli během tuzemské pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter
snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, bude za každé
uvedené jídlo stravné kráceno o uvedenou hodnotu:
a)
b)
c)

66,50 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (pokud budou poskytnuta 2 jídla,
stravné nepřísluší);
49 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (pokud
budou poskytnuta 3 jídla, stravné nepřísluší);
55 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

3. Vyslání na tuzemskou pracovní cestu pro Neuvolněné zastupitele a kontrolu správnosti
vyúčtování cestovních náhrad za pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana
ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí.
Vyslání na tuzemskou pracovní cestu pro Uvolněné zastupitele a kontrolu správnosti
vyúčtování cestovních náhrad za pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana.

Příloha č. 1
Úhradu cestovních náhrad z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor
kancelář ředitele. Zahrnutí cestovních náhrad do výplaty odměny Neuvolněných zastupitelů
zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí
II.
Zahraniční pracovní cesty
1. Na zahraniční pracovní cesty všechny Zastupitele (bez ohledu na jejich uvolnění) vysílá, a
pracovní příkaz schvaluje hejtman a v nepřítomnosti hejtmana 1. náměstek hejtmana
(Oprávněná osoba), po případném schválení dle odst. 2 tohoto článku.
2. Zahraniční pracovní cestu Zastupitele delší než 2 dny schvaluje Rada Ústeckého kraje.
V cestovním příkazu se do poznámky uvede číslo usnesení, kterým Rada Ústeckého kraje
zahraniční pracovní cestu schválila.
3. Dle § 179 Zákoníku práce je Zastupitelům poskytováno za každý kalendářní den stravné v cizí
měně, stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 Zákoníku práce, a to
následovně:
-

4.

trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 18 hodin, je
poskytnuto stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného,
trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 12 hodin,
nejvýše však 18 hodin, je poskytnuto stravné ve výši dvou třetin základní sazby
zahraničního stravného,
trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 12 hodin,
avšak alespoň 1 hodinu, je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny základní
sazby zahraničního stravného,
vznikne-li Zastupiteli právo na stravné za cestu na území České republiky (trvání
cesty po území ČR 5 hodin a více), je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny
základní sazby zahraničního stravného za podmínky, že doba strávená mimo území
ČR je nejméně 5 hodin,
trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 1 hodinu,
zahraniční stravné není poskytnuto.

V souladu s § 179 odst. 2 Zákoníku práce je hejtmanovi a 1. náměstkovi hejtmana (jeho
zástupci) navýšeno zahraniční stravné o 15 % základní sazby.

5. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních
cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají.
6. Bylo-li během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda
nebo večeře, na které Zastupitel finančně nepřispívá, je Zastupiteli základní sazba
zahraničního stravného krácena za každé bezplatné jídlo o:
a)

70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní
sazby pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání m é n ě n e ž 12 hodin
poskytnuta 2 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší);
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b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v dvoutřetinové výši
základní sazby (pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání 12 až 18 hodin
poskytnuta 3 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší);
c)
25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
7. V souladu s § 180 Zákoníku práce je při zahraničních pracovních cestách Zastupitelům
poskytováno kapesné ve výši 40 % zahraničního stravného.
8. Vyslání na zahraniční pracovní cestu a kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad
za zahraniční pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana. Úhradu cestovních náhrad
z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor kancelář ředitele.
9. Záloha na cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě je poskytována po předložení řádně
vyplněného a schváleného cestovního příkazu. Žádost o poskytnutí zálohy v cizí měně - EUR,
USD je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny; u ostatních měn pět pracovních dnů
před nástupem pracovní cesty do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje tak, aby
pokladna mohla zabezpečit dostatečné množství příslušné cizí měny.
10. Při vyplňování tiskopisu „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ je nutné vyznačit
celkovou předpokládanou dobu pobytu mimo území České republiky. Při jednodenním pobytu
mimo území České republiky je nutné vyznačit počet hodin pobytu do 18 hodin a nad 18 hodin.
Podle těchto údajů bude vypočtena výše zálohy na zahraniční pracovní cestu.
III.
Společná ustanovení
1. Pro účely poskytování cestovních náhrad se stanoví:
a) pravidelným pracovištěm Uvolněných zastupitelů sídlo Ústeckého kraje,
b) pravidelným pracovištěm Neuvolněných zastupitelů místo jejich trvalého pobytu.

2. Pro účely určení cestovních náhrad se posuzuje doba od nástupu Neuvolněného zastupitele
na pracovní cestu související s výkonem jeho funkce, tj. zejména jednání orgánů kraje či
dalších orgánů, do kterých byl neuvolněný zastupitel zvolen nebo jmenován
zastupitelstvem či radou kraje, včetně doby výkonu práce, do doby ukončení pracovní
cesty.
3. Zastupitelé mohou za níže uvedených podmínek použít při pracovní cestě soukromé silniční
motorové vozidlo. V případě použití soukromého silničního motorového vozidla je nezbytné
předem předložit doklady prokazujících sjednání platného pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na věci, tak
na zdraví, s tím, že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné plnění
u příslušné pojišťovny.

Příloha č. 1
4. Cestovní náhrady při použití soukromého silničního motorového vozidla mohou být
poskytnuty následovně:
a) ve výši odpovídající ceně jízdného určeného hromadného dopravního prostředku
dálkové přepravy, nebo
b) ve výši za každý 1 km jízdy základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované
pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 zákoníku práce.
5. Uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je možné pouze v případě, kdy bude
uzavřena mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem Dohoda o použití soukromého silničního
motorového vozidla (dále i jako „Dohoda“). Vzor Dohody tvoří přílohu č. 3 těchto zásad.
Uzavření Dohody dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 těchto zásad schvaluje Rada Ústeckého
kraje na návrh oprávněného žadatele.
Pokud o to oprávněný žadatel požádá a Zastupitel s tím bude souhlasit, lze Zastupitelem
po přechodnou dobu nutnou k přípravě a schválení dohod, tj. nejpozději do nejbližší schůze
Rady Ústeckého kraje, použít soukromé silniční motorové vozidlo k pracovní cestě
před uzavřením Dohody. Podstatné skutečnosti budou uvedeny v Cestovním příkazu.
Nástupem na pracovní cestu Zastupitel potvrzuje, že jsou splněny podmínky uvedené
ve vzoru dohody (zejména obsah prohlášení).
6. Oprávněným žadatelem v případě uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je:
a) 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi,
b) hejtman vůči všem ostatním zastupitelům.
7. Administraci Dohod pro Uvolněné zastupitele zajišťuje odbor kancelář hejtmana a
pro Neuvolněné zastupitele odbor informatiky a organizačních věcí.
8. Neprokáže-li Zastupitel cenu za pořízení pohonných hmot, bude použita pro určení výše
náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená postupem dle zákoníku práce.
9. Schválení a vyúčtování pracovní cesty je prováděno na tiskopise „Cestovní příkaz
pro tuzemské pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 1 nebo na tiskopise „ Cestovní příkaz
pro zahraniční pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.
10. Cestovní příkaz musí být schválen Oprávněnou osobu před nástupem na pracovní cestu.
11. Oprávněná osoba na cestovním příkazu (přílohy č. 1 a 2 těchto zásad) určí dobu a místo
nástupu na pracovní cestu, dobu ukončení pracovní cesty, místo výkonu práce na pracovní
cestě, způsob dopravy (zda bude využit hromadný dopravní prostředek, služební vozidlo,
soukromé silniční motorové vozidlo za cenu odpovídající ceně jízdenky hromadného
dopravního prostředku dálkové přepravy nebo dle Dohody za cenu základní náhrady a
spotřebované pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 Zákoníku práce), případně další podmínky
pracovní cesty.

Příloha č. 1
12. Vyplacení zálohy na cestovní náhrady povoluje Oprávněná osoba současně s vysláním
na pracovní cestu. Další zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování
dříve poskytnuté zálohy. V případě zahraniční pracovní cesty bude záloha vyplacena
v příslušné zahraniční měně. Vyúčtování zálohy na cestovní náhrady se řídí § 183
Zákoníku práce.
13. Zastupitelům náleží při pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů za podmínek
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance kraje a v jejich mezích podle
těchto zásad. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách
stanoví Zákoník práce.
14. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat cestovní náhrady a d a l š í
v ýd a j e bez zbytečného odkladu.
15. Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 006/17Z/2019 dne 28. 1. 2019.
16. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 16. 12. 2020.

V Ústí nad Labem, dne ……………………….

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Cestovní příkaz pro tuzemskou pracovní cestu
Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu
Vzor Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla
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JEDNACÍ ŘÁD
ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE A JEHO VÝBORŮ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen „Zastupitelstvo“) vydává podle § 44 zákona č.
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), tento
jednací řád:
Část první
Jednací řád zastupitelstva
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)
(3)

Jednací řád Zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh, pravidla jednání, usnášení,
jakož i další záležitosti, související s jeho zasedáním.
Zastupitelstvo je oprávněno se odchýlit od tohoto jednacího řádu v případě, kdy se na tom
usnese.
Zastupitelstvo může v případech, které tento jednací řád neupravuje, se usnést na
podrobnějších pravidlech svého jednání. Tato úprava však nesmí být v rozporu s tímto
jednacím řádem.
Článek 2
Zastupitelstvo, jeho členové, kluby zastupitelů

(1)
(2)
(3)

Zastupitelstvo je orgánem Ústeckého kraje a tvoří jej jeho členové.
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech
přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon.
Kluby zastupitelů. Členové politických stran zastoupených v Zastupitelstvu se sdružují
v klubech zastupitelů. Klub zastupitelů musí mít více než 2 členy. Členové z jedné
politické strany se sdružují pouze v jednom politickém klubu. Členové klubu zastupitelů
volí svého předsedu a místopředsedu, který jej zastupuje při jeho nepřítomnosti. Předseda
reprezentuje klub zastupitelů a má práva uvedená v tomto jednacím řádu. Klubu
zastupitelů je poskytováno organizační zabezpečení pro jeho činnost v rozsahu standardů,
které schvaluje rada kraje.
Článek 3
Ustavující zasedání Zastupitelstva

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva svolává dosavadní hejtman ve lhůtě
1

stanovené Zákonem.
(2) Ustavujícímu zasedání Zastupitelstva předsedá zpravidla nejstarší člen Zastupitelstva a to
do doby, než je zvolen hejtman nebo náměstek hejtmana.
(3) Nově zvolení členové Zastupitelstva skládají na začátku ustavujícího zasedání
Zastupitelstva, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky."
(4) Člen Zastupitelstva skládá slib před Zastupitelstvem pronesením slova "slibuji". Složení
slibu potvrdí člen Zastupitelstva svým podpisem.
(5) Podkladové materiály určené pro ustavující zasedání Zastupitelstva, s výjimkou materiálů
k pravidelným bodům programu Zastupitelstva, nemusí být zpracovány v písemné formě.
(6) Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obsahuje minimálně tyto body:
a) slib zastupitelů,
b) schválení návrhové a volební komise (součástí je určení počtu členů komise),
c) volba ověřovatelů (součástí je určení počtu ověřovatelů),
d) schválení programu,
e) projednání námitek proti zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva,
f) volba hejtmana,
g) volba náměstka/ů hejtmana,
h) volba dalších členů rady,
i) určení zastupujícího náměstka/náměstků hejtmana (zástupce hejtmana),
j) blok výborů Zastupitelstva:
 zřízení výborů.
(7) Přerušení ustavujícího zasedání Zastupitelstva. Pokud ustavující zasedání Zastupitelstva
nezvolí hejtmana, náměstka hejtmana a další členy rady, předsedající ustavující zasedání
přeruší. Současně Zastupitelstvo rozhodne, kdy bude zasedání pokračovat tak, aby se
uskutečnilo nejdéle do 7 dnů od konání přerušeného jednání.
(8) Nesvolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva ve lhůtě. Jestliže se ustavující zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva nekonalo ve lhůtě podle Zákona, svolá je po uplynutí této
lhůty Ministerstvo vnitra, nevyhověl-li soud návrhu na neplatnost voleb nebo na neplatnost
hlasování.
(9) V dalších záležitostech se jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva řídí ostatními
ustanoveními tohoto jednacího řádu.
Článek 4
Svolání zasedání Zastupitelstva
(1)
(2)
(3)
(4)

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Zasedání Zastupitelstva písemně svolává zpravidla hejtman kraje nejméně 10 dnů přede
dnem zasedání.
Svolání zastupitelstva na žádost členů Zastupitelstva. Požádá-li o to alespoň 19 členů
Zastupitelstva, je hejtman povinen svolat zasedání Zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo
nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti krajskému úřadu.
Svolání náhradního zasedání Zastupitelstva. Jestliže dojde k ukončení zasedání
Zastupitelstva z důvodů nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva,
nebo z důvodu, kdy Zastupitelstvo rozhodlo o předčasném ukončení zasedání z důvodu
jeho narušování, svolá náhradní zasedání Zastupitelstva hejtman tak, aby se konalo
nejpozději do 15 dnů od ukončeného zasedání. Na program zasedání Zastupitelstva budou
zejména zařazeny ty body, které z důvodu ukončení zasedání Zastupitelstva nemohly být
projednány.
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(5)
(6)
(7)

(8)

Svolání zasedání Zastupitelstva na žádost ministra vnitra. Požádá-li ze zákonných
důvodů ministr vnitra o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva, svolá jej hejtman
tak, aby se uskutečnilo do 30 dnů od doručení jeho žádosti.
Nesvolá-li hejtman kraje zasedání Zastupitelstva podle předchozích odstavců, učiní tak
náměstek hejtmana nebo jiný člen Zastupitelstva.
Krajský úřad zveřejní informaci o místě, době, navrženém programu a možnosti
nahlédnout do podkladových materiálů připravovaného zasedání Zastupitelstva, vždy
nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu a způsobem umožňující dálkový
přístup.
Oznámení o svolání zasedání Zastupitelstva je členům Zastupitelstva, úřadu vlády,
poslancům a senátorům zvoleným za Ústecký kraj, obcím a městům v Ústeckém kraji
zasíláno elektronickou formou podepsané kvalifikovaným certifikátem.
Článek 5
Příprava zasedání Zastupitelstva

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Přípravu zasedání Zastupitelstva organizuje rada kraje (dále jen „Rada“) prostřednictvím
krajského úřadu. Rada zejména:
a) stanoví dobu a místo zasedání,
b) navrhne program zasedání,
c) stanoví odpovědnost konkrétní osoby za zpracování a předložení odborných podkladů
k jednotlivým navrženým bodům programu zasedání,
d) stanoví způsob projednání odborných podkladů pro zasedání v orgánech kraje, s
obcemi, státními orgány a dalšími subjekty.
Odborné podklady pro jednání Zastupitelstva (dále jen „Materiály“) obsahují zejména:
a) název Materiálu, jeho předkladatele a zpracovatele,
b) návrh usnesení, rozhodnutí nebo volby
c) důvodovou zprávu obsahující zejména zhodnocení dosavadního stavu, výsledky
projednání materiálu s dotčenými subjekty, upozornění na případná rizika,
odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomické důsledky a další náležitosti,
především stanoví-li tak platné právní předpisy.
Materiály se předkládají krajskému úřadu v elektronické podobě se zaručeným
elektronickým podpisem prostřednictvím Aplikace pro elektronizaci jednání rady a
zastupitelstva kraje (dále taktéž jen „Aplikace“), a to nejpozději 14 dnů přede dnem
zasedání Zastupitelstva. Výjimečně lze (z důvodů nefunkčnosti Aplikace) předložit
materiál jiným způsobem v elektronické nebo v listinné podobě.
Výbory Zastupitelstva předkládají své návrhy k projednání v bodu „Blok výborů
zastupitelstva“. Tyto návrhy jsou předkládány stejnou formou a se stejným obsahem jako
Materiály (dále taktéž jen „Materiály“).
Pro členy Zastupitelstva jsou Materiály zpracovány v elektronické podobě a předávají se
jim prostřednictvím Aplikace, výjimečně (z důvodů nefunkčnosti Aplikace) lze předat
jiným způsobem v elektronické nebo v listinné podobě. Materiály jsou členům
Zastupitelstva odesílány (zpřístupněny) krajským úřadem nejpozději 7 dnů přede dnem
zasedání Zastupitelstva.
Pro předsedajícího zasedání Zastupitelstva a jednotlivé kluby zastupitelů jsou Materiály
vyhotovovány v listinné podobě. Jeden výtisk Materiálů je k dispozici na zasedání
Zastupitelstva.
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(7)
(8)

Nejpozději v den zasedání Zastupitelstva lze ze závažných důvodů předložit Materiál
Radou nebo výborem Zastupitelstva v listinné podobě k přímému projednání. O jeho
zařazení do programu rozhodne Zastupitelstvo hlasováním.
Ve výjimečném případě ze závažných důvodů může být Materiál Radou nebo výborem
Zastupitelstva předkládán ústně. V tomto případě podá odůvodnění tohoto výjimečného
postupu člen Rady, jedná-li se o Materiál předkládaný Radou, nebo předseda výboru
Zastupitelstva, jedná-li se o jím předkládaný Materiál.
Článek 6
Účast na zasedání Zastupitelstva

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Zasedání Zastupitelstva je veřejné.
Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastňovat zasedání Zastupitelstva. V případě, že
členu Zastupitelstva v účasti brání vážné důvody, je povinen se před zasedáním
Zastupitelstva písemně omluvit u hejtmana kraje. Ve výjimečných případech tak lze učinit
před zahájením zasedání Zastupitelstva prostřednictvím předsedy nebo jiného člena svého
klubu zastupitelů. Ústně se omlouvá hejtmanovi kraje, popř. předsedajícímu zasedání
Zastupitelstva zpravidla pozdní příchod, nebo předčasný odchod ze zasedání
Zastupitelstva.
Účast na zasedání Zastupitelstva stvrzuje člen Zastupitelstva podpisem do listiny
přítomných.
Ředitel krajského úřadu se zúčastňuje zasedání Zastupitelstva s hlasem poradním.
Vedoucí odborů krajského úřadu, nebo jejich zástupci, se zasedání Zastupitelstva účastní
povinně. Statutární zástupci organizací kraje se účastní zasedání Zastupitelstva při
projednání bodu programu, který se jejich organizace týká, pokud to požaduje
předkladatel Materiálu.
Předkladatel Materiálu nebo člen Zastupitelstva předkládající návrh na projednání (dále
společně označováni jen „Předkladatel Materiálu“) je oprávněn pozvat k doplnění jím
předloženého Materiálu nebo návrhu jinou osobu.
Článek 6a
Účast na zasedání Zastupitelstva formou videokonference

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Členové Zastupitelstva se mohou v případě, že jsou v době konání zastupitelstva
v karanténě anebo v izolaci, účastnit zasedání Zastupitelstva distančně, a to formou
videokonference, která je zároveň součástí elektronického řídícího systému
konferenčního sálu.
Žádost o tento způsob účasti sdělí nejpozději hodinu před zahájením zasedání
Zastupitelstva hejtmanovi nebo jeho zástupci a zároveň vedoucímu odboru informatiky a
organizačních věcí.
Veškeré instrukce a přihlašovací údaje do videokonference budou odeslány na služební
email zastupitele (…@kr-ustecky.cz), čímž zároveň dojde k ověření jeho identity.
Vždy je vedoucím odboru informatiky a organizačních věcí vyčleněn zaměstnanec téhož
odboru, který vizuálně kontroluje stav připojení a v případě problémů vše řeší
s příslušným členem Zastupitelstva a zároveň o těchto problémech informuje
Předsedajícího.
Na členy Zastupitelstva účastnící se zasedání Zastupitelstva distančně, se tento jednací
řád vztahuje tam, kde to povaha věci umožňuje (nelze uplatnit např. při poradě
zastupitelského klubu, u dohadovacího řízení apod.).
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(6)

(7)
(8)
(9)

Účast na zasedání stvrzují členové Zastupitelstva přihlášením se do videokonference tak,
aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím obrazu i zvuku, a také ústně, např.
slovním spojením „potvrzuji účast“. Potvrzení jejich účasti zaznamená zaměstnanec
odboru informatiky a organizačních věcí do prezenční listiny.
O slovo se členové Zastupitelstva hlásí prostřednictvím videokonferenční aplikace.
Člen Zastupitelstva, který není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přítomen nebo
přihlášen ve videokonferenci, ztrácí pořadí.
Pozměňující, resp. doplňující návrhy může člen Zastupitelstva přednést ústně nebo je
v předstihu zaslat elektronicky na e-mail zuk@kr-ustecky.cz, na což upozorní předsedu
návrhové komise. Tento email je vždy neprodleně doručen předsedovi návrhové komise
zaměstnancem odboru informatiky a organizačních věcí.
Článek 7
Vystoupení osob, které nejsou členy Zastupitelstva

(1)
(2)
(3)
(4)

O vystoupení vedoucích odborů krajského úřadu, nebo jejich zástupců a statutárních
zástupců organizací kraje Zastupitelstvo nehlasuje.
O vystoupení osob pozvaných Předkladatelem Materiálu Zastupitelstvo rozhoduje
hlasováním.
Zúčastní-li se zasedání Zastupitelstva člen vlády nebo jím pověřený zástupce, poslanec,
senátor a požádá-li o slovo, musí mu být vždy uděleno.
Vystoupení občana Ústeckého kraje. Občané kraje, kteří dosáhli věku 18 let, a jiné
fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a kterým ustanovení § 12 odst. 3 a § 13 Zákona
přiznává postavení občana kraje (dále jen „Občan“) mají právo vyjádřit svá stanoviska
k projednávaným bodům programu Zastupitelstva (projednávané věci). U každého
projednávaného bodu programu vyzve Předsedající po skončení vystoupení Předkladatele
Materiálu s úvodním slovem Občany, zda-li chtějí vyjádřit svá stanoviska
k projednávanému bodu programu. Občané se hlásí písemnými přihláškami, které
obsahují zejména jméno, příjmení, bydliště Občana, bod programu, ke kterému se hodlá
vyjádřit, čestné prohlášení o tom, že je občanem kraje, popř. je mu toto postavení
Zákonem přiznáváno, souhlas Občana s pořízením obrazového a zvukového přenosu a
záznamu jeho vystoupení a informaci o odpovědnosti Občana za zveřejnění osobních
údajů v rámci jeho vystoupení. Formulář je k dispozici na místě označeném „SERVIS“,
kam také Občan nejpozději do skončení vystoupení Předkladatele Materiálu s úvodním
slovem svou přihlášku odevzdává. K později doručeným přihláškám se nepřihlíží. Slovo
uděluje Předsedající v pořadí, ve kterém Občané své písemné přihlášky doručili. Občan
je oprávněn vystoupit v rámci projednávaného bodu programu pouze jednou a délka jeho
vystoupení nesmí přesáhnout 5 minut. Na návrh člena Zastupitelstva může Zastupitelstvo
hlasováním prodloužit dobu vystoupení Občana. Požaduje-li občan v rámci svého
vystoupení projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti Zastupitelstvem
dle § 12 odst. 2 písm. d) Zákona, bude o tomto požadavku rozhodováno Zastupitelstvem
na některém z jeho následujících zasedání poté, kdy Rada předloží k požadavku Občana
své doporučení a související informace. V případě, že Občan podepře svůj požadavek
žádostí podepsanou nejméně 1000 občany, musí být projednána Zastupitelstvem do 90
dnů.
Článek 8
Program zasedání Zastupitelstva
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(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Právo předkládat návrhy Zastupitelstvu k projednání mají jeho členové, Rada a výbory
Zastupitelstva.
Program zasedání Zastupitelstva navrhuje Rada.
Návrh programu zasedání je Zastupitelstvu předkládán ke schválení v úvodu zasedání
Zastupitelstva. Schválení programu předchází pouze ustanovení zapisovatelů,
ověřovatelů zápisu a návrhové, popř. návrhové a volební komise a složení slibu člena
Zastupitelstva, pokud se účastní zasedání Zastupitelstva poprvé.
Rada, prostřednictvím předsedajícího, a členové Zastupitelstva mohou navrhnout změny
Programu (doplnění nebo vypuštění bodů, změny pořadí projednávání bodů). O každé
navržené změně je Zastupitelstvem hlasováno. Závěrem je hlasováno o programu jako
celku.
Pravidelnými body programu Zastupitelstva v úvodu jeho zasedání jsou:
a) určení zapisovatelů,
b) schválení návrhové, popř. návrhové a volební komise,
c) volba ověřovatelů,
d) schválení programu,
e) projednání námitek proti zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva,
f) kontrola plnění usnesení,
g) zpráva o činnosti Rady,
h) zpráva ředitele o činnosti krajského úřadu.
Pravidelnými body programu Zastupitelstva v závěru jeho zasedání jsou:
a) blok výborů Zastupitelstva,
b) diskuse členů Zastupitelstva.
Podněty obcí na projednání jejich návrhů v Zastupitelstvu posuzuje Rada a o výsledku
informuje Zastupitelstvo s případným uvedením důvodů nevyhovění jednotlivým
podnětům v pravidelné zprávě o své činnosti.
Na zasedání Zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny
v programu. O návrhu člena Zastupitelstva na zařazení nového bodu programu po
schválení programu zasedání Zastupitelstva rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním.
Předkladatel Materiálu může Materiál stáhnout z jednání Zastupitelstva, a to až do
ukončení rozpravy k bodu, ve kterém je Materiál projednáván. O stažení Materiálu
Zastupitelstvo nehlasuje.
Článek 9
Zahájení zasedání Zastupitelstva

(1)
(2)
(3)
(4)

Zasedání Zastupitelstva řídí hejtman, některý z jeho náměstků nebo jiný člen Rady (dále
jen „Předsedající“).
Zasedání zastupitelstva zahajuje Předsedající.
Po zahájení zasedání Zastupitelstva vyzve Předsedající členy Zastupitelstva k prezenci.
Ta se provede vložením čipové karty do hlasovacího zařízení a tím se ověří přítomnost
členů Zastupitelstva v jednacím sále.
Není-li při zahájení zasedání Zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech členů
Zastupitelstva, vyčká se 15 minut a v případě, že ani po této době nebude přítomna
nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva, ukončí Předsedající zasedání
Zastupitelstva. Náhradní zasedání svolá hejtman ve lhůtě podle Článku 4 odst. (4) tohoto
jednacího řádu.
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(5)

V zahajovací části zasedání Zastupitelstva Předsedající konstatuje přítomnost
nadpoloviční většiny všech členů. Dále navrhne projednání pravidelných bodů dle Článku
8 odst. (5) tohoto jednacího řádu.
Článek 10
Projednávání pravidelných bodů Programu

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

Určení zapisovatelů. Jedná se o bod v úvodní části zasedání Zastupitelstva. Zapisovatelé
pořizují zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva (dále jen „Zápis“). Zapisovatelé jsou
zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Určení zapisovatelů provádí Předsedající.
O určení zapisovatelů Zastupitelstvo nehlasuje.
Schválení návrhové, popř. návrhové a volební komise (dále jen „Návrhová komise“).
Jedná se o bod v úvodní části zasedání Zastupitelstva. V případě, že na zasedání
Zastupitelstva bude probíhat volba je Návrhová komise zároveň komisí volební.
Návrhová komise je navrhována Předsedajícím ve složení předseda a členové. Počet členů
návrhové komise musí být lichý. Návrhová komise je zpravidla navrhována jako
tříčlenná. Členem Návrhové komise může být i zaměstnanec kraje zařazený do krajského
úřadu. Pokud je Návrhová komise i komisí volební, nemůže být členem komise kandidát
na volenou funkci, který se svou kandidaturou vyjádřil nebo hodlá vyjádřit souhlas.
Návrhová komise sleduje průběh zasedání Zastupitelstva, dohlíží na zákonnost a určitost
předložených návrhů na usnesení, rozhodnutí nebo volbu, přijímá návrhy na změnu nebo
úpravy přijatých usnesení a návrhy nových usnesení. Rozhodne-li se tak Předsedající, řídí
a organizuje předseda Návrhové komise hlasování. Pokud je Návrhová komise i komisí
volební, tak řídí průběh voleb dle ustanovení volebního řádu Zastupitelstva dle Části
druhé tohoto jednacího řádu.
Volba ověřovatelů. Jedná se o bod v úvodní části zasedání Zastupitelstva. Zastupitelstvo
volí ze svých členů dva ověřovatele Zápisu. Návrhy kandidátů na funkci ověřovatelů
zápisu předkládá Předsedající.
Schválení programu. Jedná se o bod v úvodní části zasedání Zastupitelstva. Podrobnou
úpravu obsahuje Článek 8 tohoto jednacího řádu.
Projednání námitek proti zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva. Jedná se o bod
v úvodní části zasedání Zastupitelstva. Předsedající oznamuje skutečnosti ohledně Zápisu
z minulého zasedání Zastupitelstva (existence Zápisu, jeho uložení) a vyzve ověřovatele
Zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva k podání zprávy o ověření Zápisu. O
námitkách člena Zastupitelstva proti Zápisu rozhodne Zastupitelstvo hlasováním. Nelze
již vznášet námitky proti zápisům ze zasedání Zastupitelstva konaných před minulým
zasedáním Zastupitelstva.
Kontrola plnění usnesení. Jedná se o bod v úvodní části zasedání Zastupitelstva.
Předkládá jej Předsedající prostřednictvím krajského úřadu (odboru informatiky a
organizačních věcí) na základě souhrnné kontroly plnění usnesení. Materiál je předkládán
ve dvou částech. V první části je informace o splněných usneseních, ve druhé části jsou
žádosti o změnu termínu včetně řádného zdůvodnění a popisu historie plnění úkolu.
Materiál obsahuje kontrolu veškerých usnesení vždy do termínu jeho kompletace, tj. 20
dní před konáním Zastupitelstva.
Zpráva o činnosti Rady. Jedná se o bod v úvodní části zasedání Zastupitelstva.
Předkládá jej jménem Rady hejtman nebo jeho náměstek. V tomto bodu podává Rada
zprávu o své činnosti, včetně předložení přijatých usnesení od posledního zasedání
Zastupitelstva. V rámci tohoto bodu také hejtman předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu
usnesení Rady, u kterého pozastavil jeho výkon, měl-li za to, že je usnesení nesprávné. Je
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povinen předkládaný návrh zdůvodnit. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení
Rady hlasováním.
(8) Zpráva ředitele o činnosti krajského úřadu. Jedná se o bod v úvodní části zasedání
Zastupitelstva. Předkládá jej ředitel krajského úřadu. V rámci tohoto bodu podává ředitel
krajského úřadu zprávu o jeho činnosti od posledního zasedání Zastupitelstva.
(9) Blok výborů Zastupitelstva. Jedná se o bod v závěrečné části zasedání Zastupitelstva.
V rámci tohoto bodu předkládají výbory své Materiály nebo návrhy.
(10) Diskuse. Jedná se o bod v závěrečné části zasedání Zastupitelstva. V rámci tohoto bodu
mohou členové Zastupitelstva diskutovat na různá další témata, která nebyla předmětem
zasedání Zastupitelstva. V rámci diskuse nelze přijímat usnesení, rozhodnutí nebo
provádět volbu. Ze závažných důvodů může zastupitelstvo schválit výjimku na návrh
člena Zastupitelstva.
(11) V rámci každého pravidelného bodu, který je ukončován hlasováním je zařazena
rozprava. Pravidla vedení rozpravy jsou upravena v Článku 11 odst. (3) tohoto jednacího
řádu.
Článek 11
Projednávání jednotlivých bodů Programu (mimo pravidelné body)
(1) Úvodní slovo k bodu přednese Předkladatel Materiálu. Délka vystoupení zpravidla nesmí
překročit dobu 10 minut.
(2) Po skončení úvodního slova následuje prostor pro vyjádření Občanů dle Článku 7 odst.
(4) tohoto jednacího řádu.
(3) Rozprava členů Zastupitelstva. Jedná se o výměnu a obhajobu názorů, které mají
členové Zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu k projednávaným bodům programu.
a) Do rozpravy se přihlašují členové Zastupitelstva nebo ředitel krajského úřadu pomocí
elektronického řídícího systému konferenčního sálu. Předsedající udělí slovo všem
přihlášeným v pořadí, v jakém se přihlásili.
b) Vystoupení v rozpravě nesmí být delší než 10 minut.
c) V rozpravě předkládají členové Zastupitelstva návrhy na úpravu nebo změnu
usnesení. Po ukončení rozpravy není možné již návrhy předkládat.
d) Zastupitelstvo může hlasováním bez rozpravy sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více
bodům programu.
e) Zastupitelstvo se může podle průběhu zasedání usnést na opatření k časovému
omezení rozpravy, spočívající např. v omezení počtu vystoupení nebo v omezení
doby vystoupení.
f) Pokud přes upozornění Předsedajícího řečník nemluví k věci nebo překročí
stanovenou dobu pro vystoupení v rozpravě, může mu Předsedající odejmout slovo.
g) O návrhu člena Zastupitelstva na ukončení rozpravy je povinen Předsedající nechat
ihned hlasovat. Před ukončením rozpravy mají právo vystoupit všichni, kteří do ní
byli do doby podání návrhu na její ukončení přihlášeni. Návrh na ukončení rozpravy
není oprávněn podat Předkladatel Materiálu, o němž se jedná.
h) Bez ohledu na pořadí přihlášení do rozpravy musí být uděleno slovo Předkladateli
Materiálu nebo členovi Zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo
právních předpisů.
i) Rozpravu ukončuje Předsedající po vyčerpání přihlášek, nebo na základě rozhodnutí
Zastupitelstva podle Článku 11 odst. (3) písm. g) tohoto jednacího řádu.
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Článek 12
Oznámení o osobním zájmu a střetu zájmů
(1)
(2)

Oznámení o osobním zájmu a střetu zájmů se řídí platnými právními předpisy.
Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání Zastupitelstva.
Článek 13
Rozhodování Zastupitelstva, usnesení Zastupitelstva

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě Zastupitelstva je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva.
Při volbě se Zastupitelstvo řídí Volebním řádem upraveným v Části druhé tohoto
jednacího řádu.
Návrh usnesení nebo rozhodnutí (dále jen „Usnesení“) připravuje Předkladatel Materiálu.
Pozměňovací návrhy předkládají členové Zastupitelstva v rozpravě. Pozměňovacím
návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo
protinávrh.
Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.
Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.
Návrh vychází z předloženého Materiálu a obsahuje stručně formulované závěry, adresné
a termínované návrhy opatření s vymezením odpovědnosti za jejich splnění.
Návrh usnesení může rovněž předložit ke schválení Zastupitelstvu předseda návrhové
komise.
Usnesením může Zastupitelstvo ukládat úkoly orgánům kraje, členům Zastupitelstva,
svým výborům a pracovním komisím.
Článek 14
Hlasování

(1) Zastupitelstvo rozhoduje o každém návrhu hlasováním. K platnému Usnesení je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva. Hlasování řídí Předsedající
nebo předseda návrhové komise, pokud tak rozhodne Předsedající.
(2) Vyžaduje-li povaha Usnesení, aby zasedání Zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých
bodech usnesení zvlášť, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování Předsedající.
(3) Pokud byly uplatněny pozměňovací návrhy, dá Předsedající hlasovat nejprve o těchto
změnách a poté o ostatních částech návrhu (tj. od posledního pozměňovacího návrhu
směrem k původnímu návrhu).
(4) V případě, že je předložen návrh Usnesení v několika variantách, hlasuje Zastupitelstvo
o variantách v pořadí, jak jsou navrženy. Schválením jedné varianty se považují ostatní
varianty za neschválené a dále se o nich nehlasuje.
(5) Vylučuje-li přijatý návrh Usnesení jiný předložený návrh Usnesení, o tomto dalším
návrhu se již nehlasuje. Tuto skutečnost oznamuje předseda návrhové komise.
Předkladatel Materiálu může navrhnout společné hlasování pro několik, přesně
uvedených návrhů Usnesení v rámci jednoho projednávaného bodu. O tomto návrhu se
nehlasuje. Pokud společné hlasování navrhne jiný člen Zastupitelstva, rozhoduje o něm
Zastupitelstvo hlasováním.
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(6) Zastupitelstvo může rozhodnout o odděleném hlasování u jednotlivých částí návrhu
Usnesení. V tomto případě po odděleném hlasování hlasuje Zastupitelstvo na závěr o
Usnesení jako celku.
(7) Jestliže k projednávanému bodu programu nezískal žádný návrh Usnesení potřebnou
většinu, může se Zastupitelstvo usnést na dohodovacím řízení. Předsedající vyzve
předsedy klubů zastupitelů, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. Zasedání
Zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá Předsedající.
Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh Usnesení získá potřebnou
většinu, přednese Přesedající upravený návrh Usnesení a dá o něm hlasovat.
Dohodovacímu řízení může předcházet porada klubů zastupitelů, pokud o to předseda
klubu požádá.
Článek 15
Způsob hlasování
(1)
(2)
(3)

O návrzích Usnesení Zastupitelstvo rozhoduje hlasováním.
Hlasování Zastupitelstva je veřejné.
Tajné hlasování musí být členem Zastupitelstva navrženo a Zastupitelstvo o něm
rozhoduje hlasováním.
(4) Hlasování se provádí pomocí hlasovacího zařízení pro nebo proti návrhu, hlasování se lze
zdržet, anebo nehlasovat. V případě, že hlasovací zařízení není funkční, provádí se
hlasování zdvižením ruky pro nebo proti návrhu a nakonec kdo se zdržel. Výsledky
hlasování zjišťují a Předsedajícímu oznamují skrutátoři určení ředitelem krajského úřadu.
(5) V případě tajného hlasování se na hlasovacích lístcích pro návrh, proti návrhu nebo
zdržení se hlasování, ručně zaškrtává. Lístky se pak vhazují do hlasovací schránky.
(6) Začátek a konec hlasování oznamuje Předsedající.
(7) Po zahájení hlasování zastupitel potvrdí svou přítomnost a následně své rozhodnutí. K
aktualizaci prezence může Předsedající vyzvat, dojde-li ke zjevné změně počtu členů
Zastupitelstva v zasedacím sále, anebo na základě námitky člena Zastupitelstva. V
případě, že člen Zastupitelstva nemá k dispozici přidělenou čipovou kartu, obdrží od
krajského úřadu (odbor informatiky a organizačních věcí) před zahájením Zastupitelstva
náhradní kartu proti podpisu a obdobným způsobem ji vrací.
(8) Hlasování má časový limit 15 sekund. V případě, že hlasovací zařízení není funkční, určí
časový limit Předsedající.
(9) Na základě hlasování Zastupitelstva může být současně doplněno užití hlasovacího
zařízení o zjištění výsledků pomocí skrutátorů.
(10) Námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování může vznést každý člen Zastupitelstva
při hlasování nebo bezprostředně po něm. O námitce rozhodne Zastupitelstvo hlasováním
bez rozpravy.
(11) Součástí zápisu ze zasedání Zastupitelstva jsou výsledky jednotlivých hlasování.
Článek 16
Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva
(1)

Členové Zastupitelstva mají právo v rámci bodu „Diskuse“ vznášet ústní dotazy,
připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy, na výbory, na statutární zástupce
organizací kraje a na ředitele krajského úřadu ve věcech samostatné působnosti.
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(2)

(3)

Na dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně. Není-li zasedání
přítomen, nebo odpověď vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpoví
písemně, nejpozději do 30 dnů. To neplatí, pokud poskytnutí odpovědi brání zákony
upravující mlčenlivost anebo zákaz zveřejnění, což musí být tazateli sděleno.
Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání Zastupitelstva se zaznamenávají
v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence na krajském úřadě.
Článek 17
Ukončení zasedání Zastupitelstva

(1)
(2)

(3)

(4)

Předsedající prohlásí zasedání Zastupitelstva za ukončené, byl-li program jednání
vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
Zasedání Zastupitelstva je Předsedající povinen ukončit do 21.00 hod, i když není
vyčerpán program zasedání. O dalším pokračování zasedání Zastupitelstva rozhodne
Zastupitelstvo svým hlasováním. Zastupitelé mohou hlasováním rozhodnout o
pokračování zasedání Zastupitelstva bez časového omezení.
Zjistí-li Předsedající, že v průběhu zasedání není přítomna nadpoloviční většina všech
členů Zastupitelstva, přeruší zasedání na dobu nejvýše 15 minut. Nebude-li ani po
přerušení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů, ukončí Předsedající
zasedání. Náhradní zasedání svolá hejtman ve lhůtě podle Článku 4 tohoto jednacího řádu.
Ruší-li závažným způsobem zasedání Zastupitelstva člen Zastupitelstva, může nechat
Předsedající hlasovat o ukončení zasedání Zastupitelstva. Bude-li Zastupitelstvem
rozhodnuto o předčasném ukončení zasedání, Předsedající zasedání předčasně ukončí.

Článek 18
Pracovní komise
(1)
(2)

Zastupitelstvo může pro přípravu odborných stanovisek a expertiz zřídit pracovní komise
složené ze členů Zastupitelstva a odborníků – nečlenů Zastupitelstva.
Činnost pracovní komise končí splněním úkolu, pro který byla zřízena. Nejpozději však
přijetím Usnesení ve věci, pro kterou byla pracovní komise zřízena.
ORGANIZAČNĚ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Článek 19
Přestávky v jednání

(1)
(2)

Předsedající vyhlásí nejméně patnáctiminutovou přestávku po každých dvou hodinách
nepřetržitého jednání Zastupitelstva.
V průběhu zasedání Zastupitelstva mají kluby zastupitelů právo požádat o přestávku na
poradu na dobu nejvýše 30 minut. Tuto přestávku na návrh předsedy klubu vyhlašuje
Předsedající bez hlasování.
Článek 20
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva
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(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Krajský úřad pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zápis o průběhu zasedání
Zastupitelstva. Zápis zejména obsahuje:
a) den a místo konání,
b) hodinu zahájení a skončení, popř. dobu přerušení zasedání,
c) údaj o počtu přítomných členů Zastupitelstva,
d) jména ověřovatelů, členů Návrhové komise,
e) schválený program zasedání,
f)
průběh rozpravy se jmény řečníků,
g) podané návrhy, dotazy a připomínky,
h) průběh a výsledek hlasování,
i)
přijatá Usnesení,
j)
další skutečnosti, které by se měly dle rozhodnutí Zastupitelstva stát součástí
zápisu.
Zápis je pořizován v 1 vyhotovení.
Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva podepisuje hejtman kraje nebo jeho náměstek a
zvolení ověřovatelé. Zápis je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí. Elektronická kopie
zápisu je poskytnuta zastupitelům do 10 dnů po skončení zasedání.
Usnesení Zastupitelstva musí být zveřejněna. Zveřejnění zajistí krajský úřad vyvěšením
písemného vyhotovení na úřední desce a zároveň na internetových stránkách. Zveřejněna
je upravená verze usnesení z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Usnesení
obdrží všichni členové Zastupitelstva, a to emailem s odkazem na zveřejněné usnesení.
Během zasedání Zastupitelstva je pořizován elektronický zápis a tento je archivován
krajským úřadem po dobu pěti let. Zastupitelstvo může rozhodnout ve zvláštních případech
o delší době archivace.
Článek 20a
Obrazový a zvukový přenos a záznam ze zasedání Zastupitelstva

(1) Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován přímý obrazový a zvukový přenos
prostřednictvím sítě internet (odkaz na internetových stránkách Ústeckého kraje).
(2) Ze zasedání Zastupitelstva je pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude vždy po
ověření usnesení a zápisu, anonymizaci osobních údajů a odstranění přestávek zveřejněn
na internetových stránkách Ústeckého kraje. Veškeré úpravy budou vždy zvýrazněny
příslušným textem, např. „Přestávka“, „Ochrana osobních údajů“. Tento záznam bude
zveřejněn nejpozději do 14 dnů od zasedání Zastupitelstva, a to po dobu 5 let.
(3) Obrazový a zvukový záznam je pořizován v kompatibilním formátu. Jedná se o jeden
záznam se zvukovou a obrazovou stopou. Záznam může být rozdělen do několika na sebe
navazujících částí, ale musí být vždy označen ve formátu např. „část 1/3“.
(4) Obrazový a zvukový přenos a záznam ze zasedání Zastupitelstva je pořizován pouze při
zasedáních Zastupitelstva v konferenčním sále budovy A Krajského úřadu Ústeckého
kraje, který je za tímto účelem vybaven záznamovým zařízením.
(5) V souvislosti s pořizováním obrazového a zvukového přenosu a záznamu je uvedena:
a)
informace o pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu při vstupu
do konferenčního sálu,
b)
souhlas Občana s pořízením obrazového a zvukového přenosu a záznamu jeho
vystoupení a informace o odpovědnosti Občana za zveřejnění osobních údajů
v rámci jeho vystoupení ve formuláři přihlášky pro vystupující občany dle čl. 7
odst. 4 tohoto jednacího řádu,
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c)

(6)
(7)
(8)
(9)

informace o pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu v záhlaví
listiny přítomných (prezenční listina),
d)
informace o pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu v úvodním
slovu Předsedajícího.
Obrazový a zvukový přenos a záznam je pořizován za účelem informování občanů o
zasedání Zastupitelstva. Záznam je pořizován rovněž jako podklad pro vyhotovení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva.
V rámci obrazového a zvukového přenosu a záznamu bude zobrazována informace o
názvu projednávaného bodu, jménu a příjmení hovořícího člena Zastupitelstva (včetně
informace o subjektu, za který kandidoval) a celkové výsledky hlasování.
Každý, kdo se domnívá, že pořizování obrazového a zvukového přenosu a záznamu je
v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo jinak v rozporu se
zákonem, může požadovat vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.
Členové Zastupitelstva a ostatní vystupující jsou při svých vystoupeních povinni v zájmu
ochrany soukromí třetích osob uvádět osobní údaje třetích osob pouze v nezbytných
případech a v nezbytném rozsahu.

Článek 21
Péče o nerušený průběh zasedání Zastupitelstva
(1)
(2)

(3)

Členové Zastupitelstva a účastníci zasedání Zastupitelstva hovoří po udělení slova na
mikrofon.
Nikdo nesmí rušit průběh zasedání Zastupitelstva. V případě, že se tak stane, vyzve
předsedající člena Zastupitelstva, či jiného účastníka zasedání Zastupitelstva ke korekci
chování v duchu tohoto jednacího řádu. Neuposlechne-li rušící osoba upozornění
Předsedajícího, přeruší Předsedající zasedání Zastupitelstva na nezbytně nutnou dobu,
nejdéle však 15 minut, v níž Předsedající projedná s rušící osobou příčinu jeho chování.
Pokračuje-li pak rušící osoba, která není členem Zastupitelstva v rušení zasedání
Zastupitelstva, vykáže ji Předsedající z jednací místnosti. Neuposlechne-li rušící osoba
pokynu Předsedajícího, nechá ji Předsedající vyvést pracovníkem ostrahy nebo
strážníkem policie.
Zasedání Zastupitelstva kraje nesmí být rušeno používáním mobilních telefonů.
Část druhá
Volební řád Zastupitelstva
Článek 22

(1)
(2)
(3)
(4)

Volební řád Zastupitelstva (dále jen „Volební řád“) upravuje průběh voleb, k nimž je
Zastupitelstvo oprávněno na základě platných zákonů.
Volby probíhají veřejným hlasováním, pokud Zastupitelstvo nerozhodne o průběhu voleb
tajným hlasováním. Nenavrhne-li člen Zastupitelstva provedení volby tajným hlasováním,
provádí se volby hlasováním veřejným.
Průběh voleb řídí a zajišťuje Návrhová komise.
Zastupitelstvo může volit pouze ty kandidáty, kteří předem vyslovili s kandidaturou na
příslušnou funkci souhlas. Souhlas může být dán buď ústně, nebo písemně. Ve výjimečných
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(5)

případech může Zastupitelstvo akceptovat čestné prohlášení učiněné členem Zastupitelstva,
který kandidáta navrhuje, na základě jemu projeveného souhlasu kandidáta s volbou.
Kandidáty, kteří mají být zvoleni, navrhuje Rada kraje v rámci Materiálů nebo členové
Zastupitelstva, a to buď písemně, přičemž v tomto případě doručují svůj návrh předsedovi
Návrhové komise, nebo ústně při projednávání daného bodu programu.
Článek 23
Společná ustanovení pro oba způsoby voleb

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Před zahájením volby předseda Návrhové komise zjišťuje, zdali navržení kandidáti,
souhlasí se svou kandidaturou. V případě, že je kandidát přítomen, předseda Návrhové
komise se ho dotáže na souhlas s kandidaturou. V případě předložení písemného
souhlasu, konstatuje předseda Návrhové komise tuto skutečnost. Není-li kandidát
přítomen a není-li k dispozici písemný souhlas, požádá člena Zastupitelstva, který
kandidáta navrhl o jeho vyjádření.
Volby probíhají jednotlivě pro každou z navržených funkcí, pokud Zastupitelstvo
nerozhodne o sloučení voleb. V případě, že jsou součástí programu Zastupitelstva volby
do více funkcí, probíhají v tomto pořadí:
a) volba hejtmana,
b) volba náměstků hejtmana,
c) volba dalších členů Rady,
d) volba předsedů výborů Zastupitelstva,
e) volby členů výborů Zastupitelstva,
f) ostatní volby.
Kandidát je zvolen, získal-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva.
V případě, že ani při opakovaných volbách nedojde ke zvolení žádného kandidáta, může
Zastupitelstvo rozhodnout o jiném způsobu konání voleb pro tuto určitou volbu (např.
vícekolové volby apod.).
Člen Zastupitelstva do ukončení projednávání daného bodu programu může podat
námitku proti průběhu voleb (dále jen „Námitka“). Součástí podané námitky musí být
návrh řešení nesprávnosti, která je namítaná. Není-li návrh řešení v Námitce obsažen,
Zastupitelstvo se námitkou nezabývá. Je-li návrh řešení v Námitce obsažen, dá předseda
Návrhové komise hlasovat o tomto návrhu. Hlasováním Zastupitelstva je o námitce
rozhodnuto.
Článek 24
Průběh voleb veřejným hlasováním

(1)

(2)

Průběh voleb veřejným hlasováním řídí předseda Návrhové komise. Hlasování probíhá
tak, že předseda Návrhové komise nejprve seznámí Zastupitelstvo se všemi podanými
návrhy (ústními i písemnými). Dále přistoupí k volbě. Zastupitelstvo volí jednotlivé
navržené kandidáty v pořadí tak, jak byly návrhy předloženy. U písemných návrhů je
povinen předseda Návrhové komise zajistit prokazatelné označení pořadí došlých návrhů.
Obecně platí, že prvními jsou návrhy v rámci Materiálů, poté následují ostatní písemné
návrhy a poté ústní návrhy. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. Získá-li
kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů Zastupitelstva, je zvolen do funkce, která
je volbou obsazována. Ve volbě dalších navrhovaných kandidátů se dál nepokračuje,
neboť funkce je již volbou obsazena.
Pro hlasování platí obecná pravidla dle tohoto jednacího řádu.
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(3)
(4)
(5)

Pokud není zvolen žádný z navržených kandidátů, konají se nové volby, kterým může
předcházet dohodovací řízení.
V případě, že je návrh na volbu kandidáta navrhovatelem stažen nebo kandidát nevyslovil
s volbou souhlas a je tedy nevolitelný, mění se pořadí tak, že na místo vyřazeného
kandidáta nastupuje kandidát na místě následujícím za ním.
Průběh a výsledky veřejného hlasování jsou obsaženy v Zápisu.
Článek 25
Průběh voleb tajným hlasováním

(1)

Návrhová komise vyhotoví v součinnosti s krajským úřadem hlasovací lístky. Obsahem
hlasovacích lístků jsou jména a příjmení všech navržených kandidátů v abecedním pořadí.
Úplnost hlasovacího lístku potvrzují všichni členové Návrhové komise svým podpisem.
Toto vyhotovení hlasovacího lístku je součástí volebního protokolu.
(2) Stejnopisy hlasovacího lístku ověřeného Návrhovou komisí podepisuje předseda komise.
Počet hlasovacích lístků odpovídá počtu členů Zastupitelstva přítomných na zasedání
Zastupitelstva. Každému členu Zastupitelstva je vydán jeden hlasovací lístek.
(3) Předsedající po dohodě s předsedou Návrhové komise vyhlásí dobu pro provedení volby.
(4) Volba se provádí vyznačením křížku před jménem kandidáta. Hlasovací lístek je neplatný:
a) pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
b) bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
c) nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen
d) je-li nevyplněný.
V pochybnostech potvrdí platnost hlasovacího lístku s konečnou platností Návrhová
komise.
(5) Členové Zastupitelstva odevzdají upravený hlasovací lístek ve stanoveném čase do
volební schránky, zapečetěné předsedou Návrhové komise. Dohled nad průběhem
hlasování zajišťují členové Návrhové komise.
(6) Pokud není zvolen žádný z navržených kandidátů, konají se nové volby, kterým může
předcházet dohodovací řízení.
(7) O průběhu a výsledku voleb tajným hlasováním zpracovává Návrhová komise protokol o
průběhu a výsledku voleb tajným hlasováním (dále jen „Protokol“). V Protokolu se uvádí:
a) označení voleb,
b) jména a příjmení předsedy a ostatních členů Návrhové komise,
c) seznam navržených kandidátů s údajem o jejich souhlasu s kandidaturou (v případě
jejich nepřítomnosti na zasedání Zastupitelstva tvoří přílohu protokolu souhlas s jejich
kandidaturou v písemné formě, popř. podepsané čestné prohlášení navrhujícího člena
Zastupitelstva),
d) počty hlasů pro jednotlivé kandidáty,
e) počet vydaných a všech odevzdaných hlasovacích lístků; dále se uvede, kolik z
odevzdaných hlasovacích lístků bylo neplatných,
f)
údaje o zvolených kandidátech v rozsahu uvedeném na hlasovacím lístku.
(8) Součástí Protokolu mohou být i další dokumenty stanovené rozhodnutím Zastupitelstva
nebo Návrhové komise.
(9) Protokol podepisují všichni členové Návrhové komise.
(10) O průběhu a výsledcích tajných voleb informuje Zastupitelstvo předseda Návrhové komise.
Část třetí
Jednací řád výborů Zastupitelstva
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Článek 26
Úvodní ustanovení
Jednací řád výborů Zastupitelstva (dále jen „Výborů“) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob
usnášení, hlasování a vydávání statutů Výborů.
Článek 27
Postavení Výboru
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje Výbory v souladu se Zákonem.
Výbor je iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva.
Náplň činnosti finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost stanoví § 78 Zákona. Ostatním Výborům stanoví náplň činnosti a úkoly
Zastupitelstvo, a to buď samostatným rozhodnutím, nebo v rámci statutu.
Výbory plní úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo. Ze své činnosti Výbory odpovídají
Zastupitelstvu.
Počet členů Výboru stanoví Zastupitelstvo podle potřeby příslušné oblasti, ve které vyvíjí
svoji činnost. Počet členů Výboru je vždy lichý.
Předseda i člen výboru mohou být Zastupitelstvem odvoláni a mohou se své funkce vzdát.
Vzdání se funkce nabývá účinnosti dnem doručení Ústeckému kraji.
Článek 28
Zasedání Výboru

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Výbor se schází podle potřeby. Jeho činnost se řídí zejména plánem práce, který navrhuje
Výbor a schvaluje Zastupitelstvo.
Program zasedání Výboru navrhuje jeho předseda, přitom vychází z náplně činnosti výboru,
plánu práce, usnesení Zastupitelstva a ostatních Výborů, aktuálních potřeb kraje na
svěřeném úseku činnosti a z iniciativních návrhů členů Výboru.
Předseda svolává zasedání Výboru, organizuje jeho přípravu a činnost členů Výboru mezi
jednotlivými zasedáními, zejména jejich kontrolní činnost a zajišťuje ostatní práce spojené
s činností Výboru. Je oprávněn požadovat na řediteli krajského úřadu technickou,
administrativní a materiální pomoc.
Odborné podklady pro jednání Výboru, pokud Výbor nejedná na základě ústních zpráv,
informací a iniciativních návrhů členů nebo neprojednává materiály připravené pro
jednání orgánů kraje, připravují pověření členové výboru jednotlivě nebo ve skupinách,
krajský úřad, případně jiné subjekty, s nimiž bylo zpracování a předložení odborných
podkladů dohodnuto.
Výbor může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné výbory, orgány nebo subjekty,
konat společné schůze a je-li to účelné k projednání úkolů, týkajících se určité části území
kraje nebo činnosti určitého subjektu, konat výjezdní zasedání. Ze svých členů může utvářet
pro plnění určitého úkolu či činnosti dočasné pracovní skupiny.
Článek 29
Průběh zasedání a rozhodování Výboru

(1)

Zasedání Výboru řídí jeho předseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda
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nebo jiný člen Výboru, pověřený předsedou Výboru nebo Výborem (dále jen „Předsedající
Výboru“). Předsedající Výboru řídí hlasování Výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na
to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
(2) Výbor jedná podle programu schváleného na návrh jeho předsedy.
(3) Zasedání Výboru může probíhat formou videokonference.
(4) Zasedání Výboru není veřejné. Zasedání Výboru se účastní osoby přizvané předsedou
Výboru a další osoby, s jejichž přítomností na zasedání vysloví Výbor souhlas.
(5) Členové Výboru mohou v rámci diskuse vznášet dotazy, náměty a připomínky k
projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
(6) Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, hlasy členů Zastupitelstva
a ostatních členů Výboru mají stejnou platnost. Hlasování je veřejné. Obsahem usnesení
Výboru jsou zpravidla iniciativní návrhy, stanoviska a opatření z provedených kontrol pro
Zastupitelstvo, úkoly pro členy Výboru a návrhy určené k projednání Zastupitelstvu.
(7) V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda Výboru vyvolat rozhodnutí
Výboru per rollam. Rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším zasedání Výboru zapsáno
do usnesení. Jako komunikační prostředky pro jednání v nepřítomnosti jsou telefax se
zpětným potvrzením převzetí telefaxu, e-mailová pošta s potvrzením o přijetí nebo
doporučený dopis doručený členu Výboru. Pokud se obeslaný člen Výboru ve lhůtě
stanovené předsedou Výboru nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Bližší podmínky stanoví
Předseda výboru v rámci návrhu na rozhodnutí Výboru per rollam.
(8) Usnesení Výboru se vyhotovuje písemně nejpozději do 7 dnů po jeho zasedání a podepisuje
je předseda Výboru a Výborem určený ověřovatel. Stejnopis usnesení se předává do 14 dnů
po zasedání Výboru krajskému úřadu (odboru informatiky a organizačních věcí), který
umožňuje oprávněným osobám nahlédnutí do něj.
(9) Zápis ze zasedání Výboru se pořizuje vždy. Výbor rozhodne o jeho formálních a
obsahových náležitostech. Účast na zasedání Výboru stvrzují přítomní na prezenčních
listinách, které jsou uloženy v dokumentaci výboru.
(10) Pokud výbor vykonává kontrolu, řídí se při tom Kontrolním řádem schváleným
Zastupitelstvem.
Článek 30
Statut Výboru
(1)
(2)
(3)

Zastupitelstvo může vydat statut jím zřízených Výborů (dále jen „Statut Výboru“).
Statut Výboru obsahuje zejména náplň činnosti Výboru, trvalé úkoly, jejichž plnění
Zastupitelstvo požaduje a zvláštní úpravu jednání jednotlivých Výborů.
Statut Výboru může obsahovat i ustanovení o možnostech výjezdů jednotlivých členů
Výborů za účelem zajišťování činnosti Výborů a podmínky s tím související.
Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Článek 31

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 17. 12. 2020. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu
se ruší Jednací řád Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů schválený usnesením č.
18/9Z/2013 dne 4. 9. 2013, ve znění schváleném usnesením č. 015/3Z/2017 dne 20. 2. 2017.
___________________________________________________________________________
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V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2020
_______________________
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

_________________________________
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
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Ústecký kraj
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Data centre Triangle a.s.

DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
Č. 17/SML4008

(Pozemky v k.ú. Bitozeves, Tatinná)

1

SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon:
IČO:
708 92 156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Kraj“)
a
2.

Data centre Triangle a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupený:
Kontaktní osoba: Ditto
E-mail/telefon:
IČO: 056 97 484
DIČ: CZ05697484
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
B 22155. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

PREAMBULE

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2018 Smlouvu o rezervaci pozemků a
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 17/SML4008, která nabyla
účinnosti dne 19. 1. 2018 její publikací v registru smluv („Smlouva“);

(b)

Smluvní strany mají společný zájem upravit některé podmínky a ustanovení
Smlouvy, s tím, že i nadále platí, že:
(i)

Kraj je vlastníkem Pozemků (pojmy s velkým počátečním
písmenem mají význam podle Smlouvy);
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(ii)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu koupit Pozemky
k prodeji a Předmět rezervace za účelem realizace Projektu, a to
na základě Kupní smlouvy; a

(iii)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do
vlastnictví od Kraje Předmět rezervace, který představuje
současně Pozemky k prodeji,

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě („Dodatek“).

2.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1

Nestanoví-li tento Dodatek výslovně jinak, veškeré pojmy začínající velkými
písmeny mají význam definovaný ve Smlouvě.

2.2

Tento Dodatek mění Smlouvu pouze tam, jak je výslovně uvedeno níže. V ostatních
ustanoveních zůstává Smlouva v platnosti a účinnosti v jejím původním znění, tedy
před uzavřením tohoto Dodatku.

3.

ZMĚNY SMLOUVY

3.1

Čl. 8.4 písm. (f) Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
8.4 (f) K uzavření Kupní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam
uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) nebude splněna do 31. 12. 2021;
(ii) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (b) nebude splněna do 31. 12. 2017
(Smluvní strany konstatují, že podmínka byla splněna);
(iii) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (c) nebude splněna do 31. 12. 2021;
(iv) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (d) nebude splněna do 31. 3. 2018
(Smluvní strany konstatují, že podmínka byla splněna); a
(v) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (e) nebude splněna do 31. 3. 2022.
Nebudou-li Podmínky podle čl. 8.4 písm. (a) až (d) splněny ve výše uvedených
lhůtách z důvodů na straně Kraje, zavazuje se Kraj zaplatit Zájemci smluvní pokutu
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ve výši a za podmínek dle čl. 12. 2 níže. Právo Zájemce na náhradu škody tím není
dotčeno. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany konstatují, že se jedná
pouze o samostatnou působnost Kraje, tedy prohlášení, záruky a závazky uvedené
v této Smlouvě a souvisejících dokumentech. Smluvní pokutou tedy není zajištěna
činnost Kraje v přenesené působnosti.
3.2

Čl. 9.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti, a končí dnem uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4 této
Smlouvy, nebo nejpozději dnem 31. 12. 2021, pokud do tohoto okamžiku nebudou
splněny Podmínky dle čl. 8.4. V případě, že Podmínky budou splněny v době
platnosti Smlouvy, avšak k uzavření Kupní smlouvy nedojde do 31. 12. 2021,
prodlužuje se platnost Smlouvy do doby uzavření Kupní smlouvy, nejdéle však o 90
dnů ode dne splnění Podmínek.

3.3

Čl. 9.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
9.5 Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
výpovědní dobou v případě, že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy,
pokud nebude dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání
článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy ohledně dodatečného tříměsíčního období a
důsledků jeho uplynutí užije obdobně.

3.4

Novou kontaktní osobou Zájemce (čl. 13.1 Smlouvy) je
statutární ředitel, e-mail/telefon:
faxovém čísle se ruší.

údaj o

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1

Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádných závazků ze Smlouvy (před
uzavřením Dodatku) a že ani jedna Smluvní strana neporušila žádné své povinnosti
podle Smlouvy (před uzavřením Dodatku).

4.2

Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zájemce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí,
aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Zájemci do datové
schránky ID tcf9usw a zároveň na e-mail

4.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
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4.4

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.5

Tento Dodatek je podepsán ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj
obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) jeho vyhotovení.

5.

SCHVÁLENÍ DODATKU ORGÁNY KRAJE

5.1

Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Rady Ústeckého kraje č.…………… ze dne …………… a usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze dne …………… Dodatek byl
rovněž schválen Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 11. 9. 2020.

6.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly,
uzavírají jej ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod
nátlakem.
[podpisy Smluvních stran následují na další stránce]
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V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
hejtman

V …………………… dne ……….

_________________________
Zájemce
Data centre Triangle a.s.
tatutární ředitel
Příloha:
1.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Zájemce
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Bod 11.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/2Z/2020

Příloha č. 1

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Poskytovatel

Farní charita Litoměřice

IČ

46769382

ID

Druh služby

Částka o dofincování ze žádosti

3403190 pečovatelská služba

200 000 Kč

ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

DOFINANCOVÁNÍ

80 611 Kč

80 611 Kč
80 611 Kč
0 Kč

Bod 11.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 023/2Z/2020

Příloha č. 1

Přehled žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování
Pořadové číslo

Název poskytovatele

IČO

ID

Druh sociální služby

snížené %
spolufinancování

6998154
3190373
9564563
1348497
6343251
1066948
4715430
5981003
6514992
5657843
3454712
5554461
7896718
7902701
9118818
1179103
9567874

odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením

1,00%
4,00%
4,00%
2,00%
4,00%
3,00%
4,00%
4,00%
2,00%
3,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2,50%
4,00%
2,00%
1,00%

1.

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581

2.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

70100691

3.
4.

SPOLEČNÝ ŽIVOT
Cinka, z.s.

26613468
22856838

5.

JURTA, o.p.s

63778718

6.

Agentura Osmý den, o.p.s.

26667649

7.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská
organizace Ústeckého kraje, p.s.

70942412

8.

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

830381

žádosti/služby, které nesplňují podmínky pro snížení povinného podílu spolufianncování

Bod 11.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/2Z/2020

Příloha 1

Vyhodnocení plnění opatření Strategie prevence kriminality
na území Ústeckého kraje za rok 2020
Cíl 1: Informace o systému prevence dostupné veřejnosti, podpora k aktivnímu
přístupu
Stručný popis cíle:
V rámci systému prevence kriminality je důležité předávání informací o možnostech ochrany
osob a majetku před trestnou činností, o pomoci obětem TČ, o vlastních preventivních
aktivitách, možnosti většího zapojení obyvatel do prevence kriminality. Tyto informace by měly
být jednoduše dostupné jak odborné, tak i laické veřejnosti.
-

Zlepšení informovanosti veřejnosti o systému prevence, zapojení veřejnosti do
prevence kriminality,
zvýšení informovanosti občanů o preventivních činnostech v kraji,
zajištění prezentace aktivit směrem k veřejnosti,
pořádání konferencí (nejen pro odbornou veřejnost), seminářů, workshopů – profesní
rozvoj pracovníků, prezentace příkladů dobré praxe – úspěšné komunitní projekty
založené na spolupráci subjektů v lokalitě a řešící konkrétní problémy lokality.

Opatření 1.1 Pokračování v zajištění informovanosti o prevenci (systému prevence
a preventivních aktivitách) při využití všech dostupných prostředků
Stručný popis opatření:


Zajištění informovanosti prostřednictvím:
 webových stránek kraje, obcí, Policie ČR a dalších subjektů
 mediálních prostředků – tiskoviny, rozhlas, televize
 konferencí, seminářů, besed, kulatých stolů pro odbornou a laickou veřejnost
 letáků, spotů a jinými způsoby sdělení
 informačních kampaní

Plnění opatření:




Ústecký kraj má vytvořen na svých webových stránkách odkaz přímo na prevenci
kriminality, kde jsou uváděny aktuální informace k této problematice, jsou zde
k dispozici analytické, metodické i strategické dokumenty Ústeckého kraje
a Ministerstva vnitra (Bezpečnostní analýzy za jednotlivé roky, Strategie prevence
kriminality na území Ústeckého kraje), zprávy o realizovaných seminářích nebo
tematicky zaměřených konferencích, informace o projektech kraje aj. Sekce k prevenci
kriminality je k dispozici: Ústecký kraj – sociální péče – Prevence
kriminality: https://www.kr-ustecky.cz/prevence-kriminality/ds-71832/p1=204835.
V roce 2020 byly možnosti Ústeckého kraje velmi omezené z důvodu covidové
pandemie (nebylo možné uskutečnit většinu naplánovaných vzdělávacích aktivit).
I přes tento nepříznivý stav byly uskutečněny na přelomu srpna a září dva semináře
pro seniory. O tomto byla podána informace na webových stránkách odboru sociálních
věcí
Ústeckého
kraje:
https://www.kr-ustecky.cz/prevence-kriminality/ds71832/p1=204835.
Ústecký kraj dále informuje o této problematice prostřednictvím dalších informačních
médií – Listy Ústeckého kraje, Seniorské listy Ústeckého kraje. V regionálních denících
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a jejich webových aplikacích jsou průběžně zveřejňovány informace o preventivních
aktivitách kraje, obcí i jiných institucí (např. Policie ČR či městské policie).
Každoročně jsou předávány informace prostřednictvím pravidelných porad, besed
s odborníky či akcí větších rozměrů (konferencí), které realizuje odbor sociálních věcí
KÚ i ve spolupráci s dalšími partnery. Níže jsou uvedeny vybrané příklady akcí
realizovaných odborem sociálních věcí KÚ zaměřených přímo na prevenci kriminality:
V roce 2020 byly velmi omezené možnosti realizace jakýchkoliv preventivních aktivit.
Přesto se Ústeckému kraji podařilo zrealizovat 2 semináře pro cílovou skupinu seniorů.
Obě vzdělávací aktivity proběhly ve spolupráci odboru sociálních věcí KÚ s dotčenými
obcemi (Litoměřice a Šluknov) a Krajským ředitelstvím Policie ČR. Tématem semináře
byla dluhová problematika a s tím spojená trestná činnost páchaná na seniorech.
Celkem se seminářů zúčastnilo 48 seniorů. Ústecký kraj také distribuuje obcím (např.
manažerům prevence kriminality obcí, orgánům sociálně-právní ochrany dětí aj.)
a dalším partnerům (Probační a mediační službě ČR, poskytovatelům soc. služeb aj.)
informace z oblasti prevence kriminality, které získává od ústředních orgánů veřejné
správy či dalších institucí.
Informace jsou předávány také na metodických poradách pro pracovníky obcí a jiných
subjektů, probíhají zde i prezentace institucí. V roce 2020 je plánováno na 16. 12. 2020
(je počítáno s verzí on-line jednání) jedno takovéto setkání (s manažery prevence
kriminality obcí). Většina obcí Ústeckého kraje informuje na svých webových stránkách
laickou i odbornou veřejnost o této problematice, jsou zde uváděny analytické
i strategické dokumenty dané obce vč. informace o realizovaných preventivních
aktivitách.
Manažeři prevence kriminality nejen zapojených obcí a další partneři byli opakovaně
informováni o informačním portálu MV k prevenci kriminality, kde jsou uváděny
informace o činnosti MV a dalších partnerů, příklady dobré praxe aj. z oblasti prevence
kriminality: http://www.prevencekriminality.cz/.
V Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje lze vyhledat služby, které působí
v oblasti prevence kriminality, které poskytují nejen registrované sociální služby jednak
obětem, tak pachatelům trestné činnosti (služby sociální prevence) – adresář subjektů
působících v prevenci kriminality a sociální prevenci. Katalog je k dispozici na
webových stránkách: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
Spolupráce s obcemi a zástupci dalších institucí probíhá pravidelně také v oblasti
sociální prevence, která je jednou z klíčových oblastí samotné prevence kriminality.

Opatření 1.2 Podpora veřejné prezentace programů prevence a jejich realizátorů
Stručný popis opatření:






shromažďování příkladů dobré praxe
veřejná prezentace realizátorů a jejich programů či aktivit a distribuce výstupů (metodik,
prezentací, návodů)
tematicky zaměřené konference – společná prezentace partnerů v oblasti prevence a jejich
aktivit
tvorba metodických materiálů a postupů

Plnění opatření:


Informování probíhá pravidelně elektronickou formou (prostřednictvím webových
stránek Ústeckého kraje; e-mailovou korespondencí), dále prostřednictvím médií
2





v tištěné a elektronické formě (Ústecké listy, Seniorské listy Ústeckého kraje)
a v regionálních médiích.
Ústecký kraj pravidelně realizuje semináře, workshopy, konference k této problematice.
Jak již bylo uvedeno, v roce 2020 Ústecký kraj realizoval 2 semináře ve spolupráci
s Krajským ředitelstvím PČR a dotčenými obcemi. O této aktivitě byli informováni
manažeři prevence kriminality obcí, kteří působí v kraji.
O aktivitách, které jsou realizovány ústředními orgány, zejména Ministerstvem vnitra
ČR, jsou dotčení pracovníci průběžně informováni prostřednictvím e-mailové
komunikace.

V letech 2012 až 2013 byl v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje vytvořen
elektronický Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje (http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/),
který má oproti národnímu Registru sociálních služeb (správce je MPSV) řadu výhod – je
srozumitelný také laické veřejnosti, má vybudovaný interaktivní vyhledávač služeb dle
klíčových slov (poskytovatelé sociálních služeb mohou zveřejňovat další údaje o sociálních
službách a o dalších činnostech mimo rámec registrovaných sociálních služeb, lze vkládat
fotografie, prezentace atd. Katalog obsahuje i další oblasti dle témat mimo registrované
sociální služby – služby pro rodiny s dětmi, služby protidrogové prevence apod. Katalog je dle
potřeb Ústeckého kraje rozšiřován a doplňován. Katalog slouží v současné době covidové
pandemie jako informační nástroj pro poskytovatele sociálních služeb a dalších organizací,
které jsou v katalogu uvedeni – jsou jim takto rozesílány metodické pokyny a doporučení
(pozn.: katalog má také neveřejnou úroveň např. pro rozesílání hromadných emailů
poskytovatelům sociálních a jiných služeb).
Opatření 1.3 Posilování občanské odpovědnosti a participace
Stručný popis opatření:




informování obyvatel o způsobech ochrany osob a majetku
informační kampaně či jiné způsoby informování určených pro veřejnost a zaměřených na
posílení aktivního přístupu obyvatel k ochraně majetku a osob
podpora a šíření osvědčených projektů s přímým zapojením obyvatel do prevence – asistent
prevence kriminality, domovník – preventista, školní dohledová služba, bezpečnostní
dobrovolník aj.

Plnění opatření:






Projekt Asistent prevence kriminality (dále jen asistent PK) je realizován od roku 2009,
kdy byl pilotně zaveden v rámci komplexního přístupu řešení bezpečnostní situace
v sociálně vyloučené lokalitě Most – Chanov a finančně podpořen v rámci Programu
MV – „Úsvit“. V roce 2020 bylo v obcích Ústeckého kraje podpořeno celkem
123 asistentů PK, z toho 39 bylo podpořeno z Programu prevence kriminality MV ČR,
30 z Úřadu práce (k 31. 7. 2020) a 51 bylo podpořeno z Evropského sociálního fondu,
jeden asistent PK byl podpořen z vlastních zdrojů města (Ústí nad Labem) a 2 z MAS
(Jiříkov). Asistenti PK působí v současné době v 23 obcích Ústeckého kraje.
Nadále je realizován projekt – školní dohledová služba (pracovníci jsou využíváni nejen
pro zajištění bezpečnosti na komunikacích před školami, ale i v širším okolí v době před
začátkem a konci vyučování) – např. v Mostě, Ústí nad Labem, ale i jiných městech.
Od roku 2014 je realizován projekt domovník – preventista, který je zaměřen na
udržování pořádku v obytných domech ve vlastnictví obcí. Prostřednictvím Ministerstva
vnitra a projektu „Domovník – preventista“ byli v roce 2020 podpořeni 4 domovníci –
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preventisté ve Starých Křečanech a 1 v Obrnicích. Dále byli prostřednictvím projektů
hrazených z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) podpořeni 4 domovníci –
preventisté v Kadani a 5 ve Varnsdorfu. Celkem bylo v Ústeckém kraji podpořeno
14 domovníků.
V roce 2020 byl poprvé v Ústeckém kraji realizován projekt „Bezpečnostní
dobrovolník“, a to v obci Dolní Podluží.
Pravidelné preventivní informační kampaně jsou realizovány především Policií ČR,
v roce 2020 se jednalo např. o následující aktivity: Série besed pro seniory v Teplicích
(ve spolupráci PČR s městskou policií), „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým
sousedům“ – kampaň zaměřující se na problematiku majetkové kriminality, „Bezpečný
pohyb a pobyt v přírodě“ – kampaň k mezinárodnímu dni seniorů a apeluje na širokou
veřejnost, aby se všichni seznámili s bezpečným pohybem a pobytem v přírodě,
„Evropský den proti vloupání“ – evropská kampaň, jak zabezpečit chaty a chalupy
a další. Každoročně jsou realizovány konference, semináře, kulaté stoly k této
problematice (také v rámci projektů Ústeckého kraje a aktivit dalších partnerů) – např.
Intervenčního centra, Probační a mediační služby ČR, Policií ČR, městskými policiemi
aj.). V letošním roce (2020) však nemohla být většina připravených aktivit realizována
z důvodu covidové pandemie, kdy z důvodu přijatých bezpečnostních opatření bylo
výrazně omezeno shromažďování více osob. Ústeckému kraji se přesto podařilo ve
spolupráci s Krajským ředitelstvím PČR realizovat 2 vzdělávací aktivity pro cílovou
skupinu seniorů na téma „Dluhová problematika a s tím spojená trestná činnost
páchaná na seniorech“. Aktivity proběhly ve městech Litoměřice a Šluknov. Je
plánováno, že většina připravených aktivit se bude realizovat v následujícím roce 2021,
pokud to vývoj epidemické situace dovolí.

Cíl 2: Spolupráce všech partnerů jako základní pilíř pro kvalitní prevenci
Stručný popis cíle:
Systém prevence kriminality zahrnuje široké spektrum činností, které jsou zajišťovány různými
subjekty. Pro funkčnost a efektivnost je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných subjektů
a koordinace jejich činností:
-

zajištění kooperace subjektů v oblasti primární, sekundární a terciární prevence

-

posilování funkčního systému prevence kriminality na všech úrovních (spolupráce
subjektů, koncepční financování projektů, provázanost preventivních aktivit,
měřitelné a udržitelné výstupy aktivit)

-

posilování komplexního a systematického přístupu k řešení bezpečnostních
a sociálních problémů na úrovni obcí a kraje

-

zlepšení spolupráce participujících institucí

Podpora spolupráce subjektů v oblasti vytváření pracovních míst především v oblastech
s vysokým indexem kriminality.
Opatření 2.1 Podpora obcí a dalších partnerů v oblasti prevence, prohlubování
spolupráce
Stručný popis opatření:



metodické vedení obcí, pracovních skupin či jiných platforem na místní a regionální úrovni –
podpora jejich činnosti, spolupráce a koordinace realizace pracovních setkání manažerů
prevence kriminality obcí a pracovníků dalších partnerů
sdílení a předávání příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality, výměna zkušeností
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zapojování dalších partnerů do systému prevence a jejich zapojení do projektů realizovaných
napříč oblastmi prevence

Plnění opatření:








Pracovní skupiny na krajské úrovni – např. pro prevenci kriminality, k plánování rozvoje
sociálních služeb pro protidrogovou politiku kraje – plní svou funkci, tj. vyvíjí činnosti
směřující k rozvoji uvedených oblastí prevence – tj. metodické vedení, spolupráce
s partnery či koordinace a realizace preventivních aktivit kraje, obcí a dalších partnerů
(např. Policie ČR, městských policií, Probační a mediační služby ČR (dále také PMS),
poskytovatelů sociálních služeb aj.).
Spolupráce kraje s obcemi přispěla také ke vzniku pracovních skupin (komisí), které se
zabývají prevencí na lokální úrovni – postupně se do systému prevence kriminality v ČR
zapojují další města a obce v kraji (i menší obce) – jako jeden z výstupů lze použít počet
zapojených obcí do systému prevence kriminality v ČR v daném období (vznik pracovních
skupin pro prevenci kriminality je jednou z institucionálních podmínek pro zapojení do
systému) a počet předložených projektových žádostí (vč. obdržených dotací). V roce 2020
se do Programu prevence kriminality na místní úrovni zapojilo 23 obcí, dotací MV bylo
podpořeno 16 obcí s 19 projekty. Celkem byly obcím Ústeckého kraje poskytnuty
prostředky ve výši 4 426 300,- Kč, k tomu je však nutné přičíst také prostředky
z dobíhajících čtyř víceletých projektů na podporu asistentů PK ve městech Dolní
Poustevna, Česká Kamenice, Krásná Lípa a Šluknov. Dále je nutné doplnit, že MV ČR
v roce 2020 podpořilo pouze projekty, které se nezaměřovaly na edukaci, případně byly
podpořeny takové, pro jejichž realizaci nebylo nutné jakékoliv shromáždění více
lidí. Nebyly tak podpořeny vzdělávací semináře, konference, letní tábory a víkendové
pobyty pro děti, což velmi ovlivnilo rozsah podpory i v Ústeckém kraji. Obce Ústeckého
kraje, v období od června do počátku září však alespoň část těchto akcí zrealizovaly
z vlastních zdrojů. Projekt Ústeckého kraje „Vzdělávání seniorů – větší bezpečí pro
seniory“ byl také jedním z projektů, které MVČR z výše uvedených důvodů nepodpořilo,
protože byl reálný předpoklad, že se většina plánovaných aktivit nebude moci realizovat.
Ústecký kraj tak z vlastních zdrojů zrealizoval alespoň 2 semináře pro seniory
v Litoměřicích a Šluknově. Obdobný plánovaný seminář v Lounech již nestihl být
realizován z důvodu opětovného zesílení preventivních bezpečnostních opatření na
ochranu zdraví občanů.
Vhodným příkladem zapojení dalších partnerů do systému prevence mohou být
individuální projekty Ústeckého kraje (partnerem ve většině případů je Úřad práce),
prostřednictvím kterých bylo podpořeno celé spektrum osob, jak ti, kteří byli evidováni na
Úřadu práce, tak ti mimo jejich evidenci či kteří ukončují vzdělávání a profesní přípravu.
Mezi tyto projekty patří následující: „Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji“ – cílem
tohoto projektu je zvýšit odborné kompetence pro trh práce žáků posledních ročníků
středních škol a středních odborných učilišť, „Predikce trhu práce – KOMPAS“ – tento
projekt má za cíl vytvořit funkční model regionálních predikcí trhu práce. Dalšími partnery
byly poskytovatelé sociálních služeb, které mají registrované sociální služby i pro oblasti
sociálně vyloučených lokalit, školy či jiné instituce.
Metodická podpora kraje (prostřednictvím např. krajského manažera PK a dalších členů
Pracovní skupiny pro prevenci kriminality Ústeckého kraje) – komunikace s manažery obcí
k problematice prevence kriminality probíhá na několika úrovních – jsou realizovány
konzultace k řešení bezpečnostních problémů v obci a volba vhodných projektů (vč.
podpory při zvyšování kvality projektových žádostí), je zajišťována podpora při sestavení
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pracovní skupiny PK na obcích, pomoc s oslovením subjektů podílejících se na řešení
nejen této problematiky a koordinace jejich aktivit, pomoc při sestavování projektů. V roce
2020 byly realizovány konzultace s představiteli obcí Proboštov, Dolní Poustevna, Šluknov,
Litoměřice a Litvínov.
Zástupci institucí zapojených do pracovních skupin na krajské úrovni také realizují
společné projekty, konference a jiné aktivity – v roce 2020 byly realizovány 2 výše zmíněné
vzdělávací akce ve spolupráci s KŘ Policie Ústeckého kraje a dotčenými obcemi –
Litoměřicemi a Šluknovem. Pravidelně jsou realizována společná pracovní setkání,
semináře s partnery (veřejné správy i neziskového sektoru), které působí v Ústeckém kraji.
Kraj byl zapojen také do projektu PMS ČR „Proč zrovna já?II“ (byl ukončen k 30. 6. 2020).
I přes současnou obtížnou situaci je plánováno alespoň on-line jednání s manažery obcí
Ústeckého kraje, tématem bude Program prevence kriminality na místní úrovni v roce
2021.
Ústecký kraj rozvíjí také primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních (tzv. školské primární prevence), do které jsou zapojeni
nejen poskytovatelé služeb protidrogové prevence. Byla prohloubena spolupráce škol
a školských zařízení (PEPSI poraden) se sociálními službami. Spolupracujeme s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje, každoročně se odbor sociálních věcí
podílí na hodnocení projektů primární prevence, které podávají jak školy a školská zařízení
působící v Ústeckém kraji, tak i od roku 2019 NNO do dotačního titulu odboru ŠMT
Ústeckého kraje „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“. Příkladem
projektů NNO, které byly v roce 2020 podpořeny v této oblasti prevence je např. projekt
organizace Světlo Kadaň, z.s. „Světlem k prevenci“ nebo projekt organizace Oblastní
spolek ČČK Litoměřice „Program dlouhodobé školské primární prevence“. Projekty byly
podpořeny částkou 228.000 Kč.
Jednou či dvakrát ročně jsou realizována setkání s manažery prevence kriminality měst
a obcí Ústeckého kraje, součástí jsou také individuální metodické konzultace, které na
setkání navazují – je pravidelně využíváno manažery měst a obcí zejména před podáním
žádostí do Programu Prevence kriminality MV. V roce 2020 je plánováno toto jednání na
polovinu prosince, s největší pravděpodobností bude realizována v on-line prostředí
z důvodu již zmíněné covidové pandemie.
Zároveň každoročně probíhají pravidelné porady, vzdělávací a kazuistické semináře
v oblasti sociální prevence – na úsecích sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce na
obcích (vč. sociální kurately pro dospělé), integrace romské menšiny, protidrogové politiky
nebo rozvoje sociálních služeb. V roce 2020 proběhlo výrazně méně těchto vzdělávacích
aktivit, a to z důvodu již zmiňované covidové pandemie. Přesto se některé podařilo
zorganizovat, příkladem mohou být vzdělávací semináře připravované metodičkami
sociální práce: „Rodina a finance“, „Klient schizofrenik“, „Jednání s klientem za zavřenými
dveřmi“, metodičkami OSPOD: „Sociálně-právní ochrana dětí – aktuální problémy“,
„Výchova dětí a komunikace s dětmi“, koordinátorem pro romské záležitosti: „Pozitivní
myšlení a práce se stresem“.

Opatření 2.2 Rozvoj odbornosti v oblasti prevence
Stručný popis opatření:




zajištění či realizace vzdělávacích aktivit – odborné semináře, workshopy, konference, kulaté
stoly, supervize
metodická podpora, konzultace
distribuce informačních materiálů, sylabů, metodik
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sdílení dobré praxe

Plnění opatření:








Každoročně jsou realizovány odborné konference, semináře, workshopy nebo
mezioborová setkání, které jsou organizovány přímo pracovníky krajského úřadu nebo
ve spolupráci s partnery – tyto akce jsou určeny především odborným pracovníkům
kraje a dalších institucí (veřejné správy i neziskového sektoru – např. pro poskytovatele
sociálních služeb) – tj., že jsou pravidelně zajišťovány vzdělávací aktivity pro manažery
prevence kriminality na obcích, pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (vč.
kurátorů pro děti a mládež), sociální pracovníky a terénní pracovníky na obcích a další
pracovníky institucí veřejné správy (např. Probační a mediační služba ČR, Úřad práce)
a nestátních neziskových organizací působících v oblasti prevence. Seminářů se
účastní také pracovníci městských a obecních policií a Policie ČR. V roce 2020 byl
z důvodu covidové pandemie realizován omezený počet těchto vzdělávacích akcí. Přes
tyto obtíže se některé podařilo zrealizovat – např. semináře organizované metodičkami
sociální práce: „Rodina a finance“, „Klient schizofrenik“, „Jednání s klientem za
zavřenými dveřmi“, metodičkami OSPOD: „Sociálně - právní ochrana dětí – aktuální
problémy“, „Výchova dětí a komunikace s dětmi“, koordinátorem pro romské záležitosti:
„Pozitivní myšlení a práce se stresem“.
Kromě seminářů jsou ve spolupráci s dalšími institucemi realizovány každý rok
tematicky zaměřené konference. V roce 2020 byla na počátku září realizována
konference k individuálnímu projektu Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb
Ústeckého kraje 3“ – součástí podporovaných služeb v rámci tohoto projektu jsou také
preventivní sociální služby azylové domy a intervenční centra.
K metodické podpoře dochází jak prostřednictvím uvedených vzdělávacích aktivit, tak
také na dožádání jednotlivých měst a obcí prostřednictvím telefonické, písemné (emailové) komunikace, případně osobním jednáním s pracovníky na úřadě konkrétního
města. Další podpora probíhá na koordinačních setkáních, kterých jsou příslušní
pracovníci členy – na obcích, v projektových týmech, pracovních skupinách a dalších.
V roce 2020 byla realizována např. metodická podpora obcím Proboštov, Šluknov,
Litvínov, Dolní Poustevna, a to při osobních setkáních. Další podpora byla realizována
prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace.
Na webové stránce Ústeckého kraje je od roku 2019 zveřejněn odkaz na spot PČR
„Say No/ Řekni ne“ – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí.

Opatření 2.3 Technická podpora institucí a pracovníků
Stručný popis opatření:




Speciální výslechové a pohovorové místnosti – dobudování sítě, rozšíření vybavení místností
a jejich modernizace
Materiální a technická podpora institucí a jejich pracovníků

Plnění opatření:
 Speciální pohovorové místnosti jsou zřízeny na všech úřadech obcí s rozšířenou
působností Ústeckého kraje.
 Síť speciálních výslechových místností v Ústeckém kraji patří mezi nejhustší ve
srovnání s ostatními kraji v ČR. V současné době jsou v Ústeckém kraji speciální
výslechové místnosti vybudovány v 8 městech – v Kadani, Chomutově, Mostě, Žatci,
Litoměřicích, Ústí nad Labem, Teplicích a Rumburku. V současné chvíli chybí speciální
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výslechová místnost pouze v Děčíně. V roce 2019 Magistrát města Děčína inicioval
schůzku za účasti PČR a koordinátorky prevence kriminality ÚK, kde byla představena
možnost zřízení SVM v Děčíně. Předpokladem bylo zřízení SVM v prostorách
Magistrátu města Děčína v roce 2020, to se však neuskutečnilo.
V roce 2019 bylo z projektu Ústeckého kraje „Práce odborníků s dětskými oběťmi“
zajištěno vybavení speciálních výslechových místností demonstračními pomůckami
(Jája, Pája – rodina) a látkovými hračkami. Demonstrační pomůcky i látkové hračky
jsou využívány i v roce 2020.
V roce 2020 byla z Programu prevence kriminality vyjednána podpora obnovy
technického vybavení speciálních výslechových místností ve městech Ústí nad Labem,
Chomutov a Kadaň.

Cíl 3: Analýza – znalost prostředí je základem pro plánování prevence
Stručný popis cíle:
Systém prevence kriminality disponuje daty a informacemi, které jsou sdíleny relevantními
partnery. Data jsou vzájemně porovnávána v místě a čase. Informace jsou získávány
z prostředí, kde je prevence realizována:
-

provedení analýzy trestných činů, rizikového chování či dalších jevů,

-

revize nabídky služeb a potřeb cílových skupin nejen v sociálně vyloučených
lokalitách, podpora služeb reagujících na potřeby,

-

identifikace nových forem trestné činnosti a návrh vhodných preventivních opatření.

Opatření 3.1 Sběr dat relevantních pro efektivní plánování a realizaci preventivních
aktivit na území kraje – jejich vzájemné porovnávání v místě a čase (jejich aktualizace)
Stručný popis opatření:




tvorba a aktualizace analytických dokumentů napříč subjekty působícími v oblasti prevence
kriminality
vzájemné sdílení dat (analýz) mezi relevantními partnery

Plnění opatření:




Krajský úřad Ústeckého kraje aktualizuje každý rok tzv. Bezpečnostní analýzu
Ústeckého kraje, která je doprovodným dokumentem Strategie prevence kriminality na
území Ústeckého kraje (je k dispozici na stránkách kraje: https://www.krustecky.cz/bezpecnostni-analyzy-usteckeho-kraje/d-1656276/p1=204835.
Města
a obce ÚK, které podávají nejen žádosti do Programu Prevence kriminality MV ČR,
každoročně také aktualizují bezpečnostní analýzu daného města či obce. Bezpečnostní
analýza Ústeckého kraje je podkladovým materiálem pro zpracování nejen
bezpečnostních analýz obcí, ale také pro zpracování projektových žádostí kraje, obcí
a dalších institucí (např. v rámci zdůvodnění potřebnosti projektů podávaných do
různých dotačních programů vč. výzev operačních programů aj.). Bezpečnostní
analýza Ústeckého kraje obsahuje také nad rámec doporučených oblastí další
statistické údaje – počet dětí a dospělých ohrožených sociálním vyloučením (počet dětí
a mladistvých, kteří jsou v péči kurátorů pro děti a mládež; počet dětí, které spáchaly
trestný čin nebo počet dětí umístěných do náhradní institucionální péče; počet
dospělých osob, které jsou každoročně propuštěny z vězení aj.).
V rámci kraje je dále sledován výskyt rizikových lokalit (ubytoven nebo
neregistrovaných sociálních služeb) a také osob sociálně vyloučených nebo
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vyloučením ohrožených a je sledována řada dalších jevů. Pracovníci KÚ se pravidelně
zapojují také do výzkumných šetření, které provádějí partneři či jiné subjekty. Data
týkající se výskytu rizikových lokalit jsou nyní čerpána ze Zprávy o stavu romské
menšiny v kraji za rok 2019 (ta je každoročně zpracovávána koordinátorem pro romské
záležitosti Ústeckého kraje). Zde je uváděno 216 sociálně vyloučených lokalit s téměř
60 tisíci obyvateli. Je možné také konstatovat, že tyto lokality se nachází ve 42 obcích,
zároveň každá obec s rozšířenou působností má na svém území alespoň jednu
sociálně vyloučenou lokalitu.
 V oblasti protidrogové prevence byla v roce 2020 schválena navazující krajská
koncepce protidrogové politiky „Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na
období 2020 – 2023“. Dokument byl projednán Radou Ústeckého kraje na základě
usnesení č. 152/88R/2020 dne 19. 2. 2020 a schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 059/27Z/2020 dne 9. 3. 2020. Tento strategický dokument stanoví 4
hlavní oblasti a cíle:
o Oblast primární prevence, kde je cílem předcházení vzniku a rozvoje závislostního
chování, a to především u dětí a mladistvých,
o Oblast snižování rizik, kde je cílem snížení potencionálních rizik a minimalizace
nepříznivých důsledků závislostního chování pro jednotlivce a pro společnost,
o Oblast léčby a resocializace, kde je cílem snížení míry závislostního chování
a podpora uzdravení a sociální integrace osob se závislostním chováním,
o Oblast koordinace, kde je cílem stabilizovat a zkvalitnit stávající systém koordinace
protidrogové politiky.
 Většina protidrogových služeb se zapojila během dubna a května 2020 do studie „ADICOVID-19“ realizované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti
Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Cílem studie je zjištění míry a dynamiky
šíření infekce vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi klienty a pracovníky
adiktologických služeb v ČR.
 Analýza veřejného mínění občanů napříč celým Ústeckým krajem v oblasti prevence
kriminality nebyla v tomto období zpracována. V průběhu platnosti tohoto strategického
dokumentu byla analýza zpracovávána některými obcemi v kraji (např. ve Šluknově
v roce 2018 Analýza pocitu bezpečí realizovaná UJEP, jiné obce realizují jednoduchá
šetření prostřednictvím dotazníku na svých webových stránkách). V platném
schváleném strategickém dokumentu na období 2017 – 2021 je plánováno analýzu
opět zpracovat a porovnat s dokumentem zpracovaným v roce 2009. Nicméně
vzhledem k současné covidové pandemii je pravděpodobné, že bude muset být tato
aktivita přesunuta do nového strategického dokumentu na další období.
Opatření 3.2 Aktualizace Bezpečnostní analýzy kraje
Stručný popis opatření:




pravidelný sběr dat, analýza kriminality na území kraje, socio-demografická analýza
a institucionální analýza
analýza rizikovosti lokalit v kraji
provázanost s dalšími analytickými dokumenty kraje a dalších subjektů

Plnění opatření:


Ústecký kraj každoročně aktualizuje Bezpečnostní analýzu kraje, která zahrnuje
analýzu kriminality, socio-demografickou analýzu a institucionální analýzu. Jako
podkladový materiál je při aktualizaci dokumentu využívána Zpráva v oblasti vnitřní
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bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR (vydávaná MV ČR) a Zpráva
o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území
Ústeckého kraje (vydávaná KŘ PČR ÚK).
Pravidelný sběr dat a jejich porovnávání v různých rovinách (porovnávání jevů
navzájem či na vertikální úrovni od místního až po krajské srovnání) a časech
a v neposlední řadě sdílení zjištěných údajů s partnery přispívá k efektivnějšímu
plánování a realizaci preventivních aktivit. Zároveň přispívá k zvyšování kvality
koncepčních a strategických dokumentů. V roce 2020 podalo žádost o finanční
podporu do Programu prevence kriminality MV ČR 19 obcí s 38 projekty. Podpořeno
bylo 12 obcí s 15 projekty. Celkové množství podpořených obcí a projektů bylo velmi
ovlivněno covidovou pandemií. Nebyly celostátně podpořeny vzdělávací aktivity, tj.
aktivity, kde by se setkalo více osob (např. konference, semináře, pobytové aktivity pro
děti – tábory, víkendové pobyty OSPOD či NNO apod.). Celkem byly obcím Ústeckého
kraje poskytnuty prostředky ve výši 4 426 300,- Kč (na žádosti podané do Programu
PK v roce 2020). Kromě těchto prostředků byly obcím poskytnuty finanční prostředky
na projekty podporující asistenty PK v rámci víceletého financování (od roku 2018 bylo
možné žádat u tohoto typu projektu až o tříletou finanční podporu). Jednou
z formálních podmínek podání žádosti do uvedeného programu je zpracování
bezpečnostní analýzy dané obce. Při tomto zpracování obce spolupracují s PČR,
zároveň vycházejí z Bezpečnostní analýzy Ústeckého kraje. Uvedené analytické
dokumenty jsou tedy provázané.
Obce také i ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dále ASZ) realizují
analýzy rizikových míst a jevů na jejich území v rámci tzv. koordinovaného přístupu
sociálně vyloučených lokalit. Pracovníci KÚ Ústeckého kraje se zástupci ASZ
spolupracují a předávají si informace a také uvedené analýzy či jiné materiály.

Cíl 4: Realizace programů a aktivit všech typů a úrovní prevence
Stručný popis cíle:
Prevence je realizována kooperujícími partnery a prostřednictvím různých typů programů
a aktivit. Při jejich realizaci je nezastupitelný komplexní přístup, aktivity na sebe navazují,
doplňují se. V daném místě a čase jsou realizovány preventivní aktivity všech typů prevence
– sociální a situační prevence a informování obyvatel. Kraj a obce podporují preventivní aktivity
také z vlastních zdrojů. Jedná se zejména o:
- podporu programů zaměřených na prevenci patologického jednání podporující
systém (rodinu – lokalitu),
- vytvoření krajského dotačního programu na prevenci kriminality,
- zajištění preventivních aktivit reagující na cílové skupiny a aktuální problémy
v lokalitách,
- iniciace rozšíření služeb podpory obětí trestné činnosti a domácího násilí,
- podporu programů pro děti a mládež zaměřené na specifickou primární prevenci,
- podporu stávajících a popř. vzniku dalších programů pro děti a mládež
s výchovnými problémy a kriminálními vzorci chování (investice do sekundární
a terciární prevence – předcházení recidivě).
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Opatření 4.1 Podpora a realizace preventivních aktivit sociální prevence
Stručný popis opatření:






podpora sociálních služeb – služeb sociální prevence (základních a vybraných fakultativních
činností)
realizace, příp. podpora psychologických resocializačních, probačních, terapeutických a jiných
programů
podpora sociálních projektů primární, sekundární a terciární prevence
podpora projektů školské specifické primární prevence (nejen akreditovaných)
aktivity zaměřené na pomoc osobám v tíživé finanční a životní situaci

Plnění opatření:








Ústeckým krajem jsou pravidelně podporovány sociální služby a v rámci prevence
kriminality či prevence sociálního vyloučení také služby sociální prevence a zároveň je
podporován jejich rozvoj (např. vzděláváním pracovníků služeb, další specializací
činností). Služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje,
popřípadě Rozvojové sítě sociálních služeb (tam jsou zejména zařazeny služby a jejich
navýšené kapacity, které jsou financované ze zdrojů EU – KPSVL, ITI, MAS apod.). Od
1. 4. 2017 do 31. 12. 2020 jsou podporovány vybrané sociální služby (sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy zaměřené na cílovou skupinu
osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, do 31. 12. 2019
intervenční centra) prostřednictvím projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2“. Jednou z aktivit projektu je také vzdělávání pracovníků v přímé péči. Bylo
realizováno 9 kurzů, v jejich rámci bylo proškoleno 92 sociálních pracovníků a
pracovníků v sociálních službách. Všechny kurzy byly akreditované podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Projekt „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 3“ podporuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2121 další vybrané
sociální služby (z preventivních služeb se jedná o azylové domy a intervenční centra).
I v tomto projektu je součástí podpora průběžného vzdělávání pracovníků v přímé péči
prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění. Je plánováno 23 seminářů, proškoleno by mělo
být asi 350 pracovníků.
Sociální služby jsou financovány z různých zdrojů – především ze státního rozpočtu,
evropských fondů a také z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím dotačního titulu
KÚÚK „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program“.
Od roku 2016 byl v rámci protidrogové politiky Ústeckého kraje také vytvořen
samostatný program „Podpora sociálních služeb protidrogové politiky“. V tomto
programu jsou speciálně podporovány sociální služby, jejichž zaregistrovanou cílovou
skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. V roce
2020 bylo podpořeno celkem 28 služeb ve výši 2 999 870,- Kč.
Nejen pro větší finanční podporu jsou služby sociální prevence podporovány
prostřednictvím individuálních projektů Ústeckého kraje. Ústecký kraj realizuje od roku
2017 postupně několik projektů, které podporují sociální služby. Jedná se o projekty
Podpora sociálních služeb (zkráceně „POSOSUK“) „POSOSUK 2“, „POSOSUK 3“ a
„POSOSUK 4“, každý z nich podporuje vybrané druhy sociálních služeb, a to jak
finančně, tak metodicky. POSOSUK 2 je realizován v období od 1. 1. 2017 do
31. 3. 2021 (sociální služby jsou finančně z tohoto projektu podporovány od 1. 4. 2017
do 31. 12. 2020), byly podpořeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(24 služeb), terénní programy pro cílovou skupinu závislých osob (7 služeb)
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a intervenční centrum (1 služba, ta byla prostřednictvím tohoto projektu podpořena do
31. 12. 2019, od 1. 1. 2020 je podporována z navazujícího projektu). Projekt
POSOSUK 4 byl realizován v období od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2019, tímto projektem
byly podpořeny služby sociální rehabilitace (celkem 13 služeb). Od 1. 10. 2019 do
30. 6. 2022 je realizován projekt POSOSUK 3 (sociální služby jsou podporovány od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021), projekt podporuje 4 druhy sociálních služeb – intervenční
centrum (1 služba), osobní asistenci (13 služeb), podporu samostatného bydlení
(7 služeb) a azylové domy (26 služeb). Ústeckým krajem jsou také podporovány další
druhy sociálních služeb, např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM).
Dále je zde nadále realizována sociální služba – dětská adiktologická ambulance v Ústí
nad Labem, jejíž cílovou skupinou jsou děti od 12 let věku (jde v rámci ČR o třetí
takovou službu).
Ústecký kraj se dále podílí na tvorbě politik v rámci ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace, kdy jsou z evropských dotací podporovány projekty v rámci sociální
soudržnosti – např. projekty podporující vznik a udržení pracovních pozic Asistent
prevence kriminality. Z těchto zdrojů bylo v roce 2020 podpořeno 44 pracovních pozic
asistentů prevence kriminality. Dále jsou podporovány projekty zaměřené na podporu
preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let. Příkladem může být projekt
Dobrovolnického centra „Preventivní program FIT PRO ŽIVOT“.
Sociální služby – služby sociální prevence jsou v současné době dostupné na celém
území Ústeckého kraje, jejich kapacity jsou dle potřeby posilovány. Již existuje jen málo
oblastí v kraji, kde je malá dostupnost vybraných sociálních služeb. Postupně je
potřeba optimalizovat síť sociálních služeb, zaměřit se na zkvalitnění sítě nejen
preventivních služeb. Výše uvedené projekty by k tomuto měly přispět.
PMS ČR realizuje projekty, které jsou zaměřené na resocializaci pachatelů. Do těchto
projektů jsou také zapojena střediska v Ústeckém kraji. Do dubna 2020 byl realizován
projekt „Křehká šance II“ (je zaměřen na podmínečně propuštěné osoby). V červnu
2020 byla také ukončena realizace projektu „Na správnou cestu II“ – tento projekt je
zaměřen na rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé
pachatele trestných činů. Další cílovou skupinou, na kterou se PMS zaměřuje, jsou
oběti trestných činů. V červnu 2020 byl také ukončen několikaletý projekt „Proč zrovna
já?II“, který právě podporoval oběti trestné činnosti. Prostřednictvím členství v Týmu
pro oběti trestných činů na tomto projektu participoval také Ústecký kraj.
Ústecký kraj podporuje projekty primární, sekundární a terciární prevence. Primární
prevence je podporována prostřednictvím dotačních programů odboru školství,
mládeže a tělovýchovy „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji“. Sekundární
a terciární prevence je podporována prostřednictvím dotačního titulu MV „Program
prevence kriminality na místní úrovni“ nebo Ministerstva spravedlnosti, např. podpora
adiktologických služeb poskytovaných ve věznicích. Z tohoto programu jsou
podporovány projekty měst a krajů v ČR. Ústecký kraj každoročně podává žádosti
o finanční podporu projektů, které realizuje. V roce 2020 byla podána projektová žádost
„Vzdělávání seniorů – větší bezpečí pro seniory“. Z důvodu covidové pandemie však
nebyla podpořena, protože zde bylo reálné riziko, že nebude moci být vzdělávání
seniorů realizováno. Zároveň je každoročně velký počet projektů do tohoto programu
podáván obcemi v Ústeckém kraji, které jsou úspěšnými žadateli (v roce 2020 se
jednalo o 38 projektů, z nichž bylo 15 podpořeno).
Školská specifická primární prevence je podporována již zmíněným dotačním titulem
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje. V rámci tohoto programu jsou
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od roku 2019 nově podporovány NNO, které realizují komplexní, certifikované
programy školské primární prevence (jedná se zejména o oblast drogové problematiky,
ale také o oblast dalších sociálně patologických jevů). V roce 2020 došlo z důvodu
úsporných opatření s ohledem na covidovou pandemii ke snížení alokovaných
prostředků, a to na 1 mil. Kč. Certifikovaní poskytovatelé primární prevence byli
podpořeni částkou 228 000,- Kč.
Opatření 4.2 Situační prevence jako součást komplexního přístupu
Stručný popis opatření:




podpora aktivit situační prevence
realizace technických opatření znesnadňujících páchání trestné či přestupkové činnosti
podpora opatření zvyšujících riziko odhalení a odsouzení pachatele trestné činnosti

Plnění opatření:


Podpora aktivit situační prevence je zajišťována prostřednictvím projektů, které jsou
realizovány obcemi např. prostřednictvím dotačního titulu MV „Program prevence
kriminality na místní úrovni“. Mezi tyto projekty patří zavádění, nebo spíše v současné
době modernizace městského kamerového dohledového systému. V roce 2020 byly
v Ústeckém kraji realizovány 3 projekty (v Bílině, Mostě a Trmicích), dále byl realizován
městem Jirkov projekt „Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“.
Další obdobně zaměřené projekty realizují města především ze svého rozpočtu.

Opatření 4.3 Zajištění stabilního financování preventivních aktivit
Stručný popis opatření:






podpora k využívání stávajících (nově vytvořených) dotačních titulů státních institucí, obcí
a jiných donátorů
vytvoření dotačního titulu Ústeckého kraje „Prevence kriminality“
aktivním zapojením kraje v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra „Program prevence
kriminality na místní úrovni“ příp. dalších programů – realizace preventivních aktivit kraje ze
státních a vlastních zdrojů (příp. EU)
metodická podpora kraje žadatelům (po formální i věcné stránce) s předložením kvalitních
projektů
realizace a podpora preventivních aktivit z rozpočtu obcí

Plnění opatření:




Ústecký kraj metodicky vede obce a města i při podávání žádostí o finanční podporu
do Programu prevence kriminality – jsou realizována setkání pro manažery prevence
kriminality obcí Ústeckého kraje, dále je možnost konzultací osobních, telefonických
a e-mailových. Některé obce využívají možnost osobních konzultací v místě svého
úřadu – v roce 2020 byla tato možnost využita pracovníky obce Šluknov, Dolní
Poustevna, Proboštov, Litoměřice a Litvínov. Další pracovníci měst a obcí Ústeckého
kraje realizují své konzultace prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace.
Ústecký kraj každoročně realizuje preventivní aktivity, které jsou hrazeny z Programu
prevence kriminality na místní úrovni. Města a obce Ústeckého kraje podala do
programu MV ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni 2020“ celkem
38 projektů, a dále 1 projekt podal Ústecký kraj. Do roku 2020 významně zasáhla
covidová pandemie, z tohoto důvodu nebyly z uvedeného dotačního programu
podpořeny žádné aktivity, kde bylo předpokládáno shromáždění více lidí (vzdělávací
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aktivity, víkendové a prázdninové pobyty pro děti ze sociálně vyloučených aktivit
apod.). Ústeckým krajem byly v letošním roce přesto realizovány 2 semináře pro
cílovou skupinu seniorů na téma „Dluhová problematika a s tím spojená trestná činnost
páchaná na seniorech“ v Litoměřicích a ve Šluknově.
Od roku 2016 podporuje Ústecký kraj služby protidrogové politiky prostřednictvím
dotačního programu „Podpora sociálních služeb protidrogové politiky“. Alokované
prostředky v tomto programu pro rok 2020 byly ve výši 3 mil. Kč.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje každoročně vyhlašuje dotační
program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji“, z kterého jsou podporováni
od roku 2019, mimo jiné, poskytovatelé sociálních služeb protidrogové prevence
realizující programy, které mají certifikaci MŠMT. V roce 2020 došlo z důvodu
úsporných opatření s ohledem na covidovou pandemii ke snížení alokovaných
prostředků, a to na 1 mil. Kč. Certifikovaní poskytovatelé primární prevence byli
podpořeni částkou 228 000,- Kč.
Odbor zdravotnictví Ústeckého kraje vyhlašuje každoročně dotační titul s názvem
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče“, z něhož jsou pravidelně podporovány dvě
služby protidrogové prevence. První je projekt substituční léčby závislých na opioidech
Krajské zdravotní, a.s., který byl v roce 2020 podpořen částkou 300 000 Kč. Druhou
podporovanou službou je Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost
spolku DRUG-OUT Klub, v roce 2020 byla z tohoto titulu podpořena částkou 220 000,Kč.
Od roku 2019 financuje Ústecký kraj provoz Protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice.
Ústecký kraj se dále podílí na tvorbě politik v rámci ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace, kdy jsou z evropských dotací podporovány projekty v rámci sociální
soudržnosti – např. projekty podporující vznik a udržení pracovních pozic Asistent
prevence kriminality, v roce 2020 bylo podpořeno 44 asistentů v 6 městech (Bílina,
Chomutov, Litvínov, Most, Obrnice a Ústí nad Labem. Dále jsou podporovány projekty
sociálního bydlení, sociálních služeb (např. K-centra), ale i primární prevence závislostí
pro mládež ve věku 15-26 let věku.
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I.

ÚVOD

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „Akční plán“) je prováděcím dokumentem
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021 (dále jen „SPRSS“).
Povinnost kraje zpracovávat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z § 95 písm. d) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Přílohou Akčního plánu je Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
(dále jen „Základní síť kraje“). Základní síť kraje uvádí aktuální stav jednotlivých sociálních služeb (kapacity, počet
pracovníků v přímé péči, region působnosti apod.). Současná podoba Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb
vyplývá z aktualizace ze srpna 2020 s účinností od 1. 1. 2021.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 106/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 aktualizaci Metodiky
zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika sítě“). Dle platné Metodiky sítě nadále trvá
to, že Ústecký kraj od 1. 1. 2019 přistoupil až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb,
tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování
individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Případné
výjimky z opatření jsou detailně popsané v Metodice sítě. Opatření týkající se zastavení rozšiřování sítě sociálních
služeb se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb. Do Rozvojové sítě sociálních služeb jsou zařazovány služby,
které jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě sociálních služeb je vydáváno tzv.
Podmíněné pověření. Donátor sociální služby přistoupí k Podmíněnému pověření, vypočte a stanoví výši
vyrovnávací platby sociální služby.
Další podstatnou součástí Akčního plánu je popis jednotlivých regionů Ústeckého kraje z pohledu potřebnosti
sociálních služeb. Kapitola Regiony Ústeckého kraje dále obsahuje výčet aktuálních a optimálních kapacit
jednotlivých druhů služeb dle regionů. Dále se v této kapitole nachází vyhodnocení cílů v roce 2020 a stanovení
cílů na rok 2021.
Ústecký kraj se již několikátým rokem pracuje na transformaci sociálních služeb, které jsou zařazeny v Základní
síti tak, aby byla kvalita jejich poskytování jednak na co nejvyšší možné úrovni, ale také na úrovni srovnatelné
napříč krajem. Na počátku této transformace v současné době stojí dvě sociální služby, a to pečovatelská služba
a osobní asistence. Právě tyto dvě služby byly vybrány z důvodu, možnosti setrvání v přirozeném sociálním
prostředí, které má na příjemce pomoci a péče z hlediska psychosociálního nejpříznivější vliv. Obě služby mohou
být poskytovány velmi široké cílové skupině, mají tedy v systému péče nezastupitelnou roli, a také z důvodu, že
je již známým faktem, že obyvatelstvo nejen České republiky stárne a je potřeba se na tento sociální jev připravit.
Ústecký kraj vytvořil svou vizi, která se týká dvou cílových skupin, a to konkrétně seniorů a osob se zdravotním
postižením, které tvoří největší část klientely výše zmíněných sociálních služeb, a na základě této vize vytvořil
kritéria, která by tyto dva druhy sociálních služeb měly naplňovat. V roce 2020 vstoupily v platnost nové
požadavky, které jsou uvedeny v Metodice sítě a týkají se například doby poskytování služeb, cílové skupiny,
upřesnění některých zákonných pojmů. V této souvislosti byly poskytovatelům těchto služeb předány také
metodické materiály v podobě Regionálních karet sociálních služeb, které mohou využít při přímé práci s klienty
a které odpovídají požadavkům Ústeckého kraje. V návaznosti na tento proces začala v roce 2020 také intenzivní
metodická podpora ze strany Ústeckého kraje vůči poskytovatelům těchto služeb, během tohoto roku bylo
vykonáno celkem 22 dobrovolných metodických návštěv, tzv. na pozvání, kde se s poskytovateli řešily konkrétní
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překážky, které by jim mohly v naplňování požadavků kraje bránit. Na tyto metodické návštěvy jsou zatím
evidovány velmi kladné zpětné vazby. V následujícím roce budou probíhat jak další metodické návštěvy, tak již
klasické veřejnosprávní kontroly, které budou zatím bez sankcí. Následující rok, tedy v roce 2022, tzv. přechodné
období končí a v případě zjištěných nedostatků při kontrole budou moci být poskytovatelé i sankcionováni.
V následujících letech je plánována transformace dalších druhů sociálních služeb.
Rok 2020 nebyl pro sociální služby jednoduchý, celá republika bojovala s onemocněním COVID – 19 a hledal se
způsob, jak zajistit chod sociálních služeb, jak ochránit uživatele, ale také zaměstnance sociálních služeb. V jarní
epidemické situaci Vláda ČR vyhlásila dne 12. 3. 2020 nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru. Současně s tím vláda přijala další krizová opatření, která
měla mj. dopad i na poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti personálního zabezpečení. Dne 13. 3. 2020
vláda všem poskytovatelům sociálních služeb, kterým bylo podle § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (dále jen „Zákon o sociálních službách“), uděleno oprávnění k poskytování sociální služby pro druh
sociální služby dle § 46 zákona o sociálních službách (denní stacionáře), od 16. 3. 2020 po dobu trvání nouzového
stavu nařídila pozastavit činnost těchto zařízení. Poté 16. 3. 2020 Usnesením č. 239 nařídila pozastavit činnost
poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu
sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 Zákona o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní
stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), od 18. 3. 2020 po
dobu trvání nouzového stavu. Pro některé služby se „zastavil čas“, ale pro jiné – domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby v pobytové formě, to byla
doba, kterou nikdy nezažily – krizové řízení, krizový plán, odvaha, statečnost, odhodlání, boj s onemocněním…
Vzhledem k tomu, že situace byla pro všechny nová, a nikdo nevěděl, jak se bude dál vyvíjet, zda zvládneme
situaci se stávajícími kapacitami, Ústecký kraj připravil řešení pro zařízení pobytových sociálních služeb, u kterých
bude vzhledem k počtu pozitivně testovaných uživatelů na koronavir SARS CoV-2 nebo s diagnostikovaným
onemocněním COVID–19 výhodné ponechat tyto uživatele ve stávajícím místě poskytování sociální služby a
přestěhovat do jiného místa poskytování zdravé uživatele (Teplice, Hotel Panorama). Dále Ústecký kraj zřídil
v Hliňanech (objekt v majetku ÚK, bývalé DOZP) nouzové ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z
důvodu domácího násilí podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, u nichž bylo
diagnostikováno onemocnění COVID-19 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa. Postupně,
tak jak nadřízené orgány vydávaly pokyny, Ústecký kraj distribuoval významné množství ochranných pomůcek a
dezinfekce do sociálních služeb.
Bohužel situace s koronavirem po krátkém letním oddychu znovu zasáhla na podzim celou republiku, opět došlo
k vyhlášení nouzového stavu a značným omezením pro obyvatelstvo. Na rozdíl od jarního výskytu, tentokrát
vláda nepozastavila činnost sociálních služeb. Všichni poskytovatelé nastavili chod svých služeb tak, aby ochránili
své zaměstnance a klienty. Vzhledem k velkému úbytku zaměstnanců v přímé péči Ústecký kraj využil možnosti
nařízení pracovní povinnosti v době trvání nouzového stavu pro studenty vybraných škol (k 12. 11. 2020 nařízena
práce 96 studentům + 35 studentů zaměstnáno na dohodu – DPP, DPČ). Do pomoci se zapojilo Dobrovolnické
centrum, které proškolilo a organizovalo pomoc dobrovolníků (k 12. 11. 2020 cca 250 trvalých dobrovolníků +
264 nových), v některých zařízeních musela pomáhat Armáda České republiky (k 12. 11. 2020 AČR v 6 zařízeních,
celkem 59 vojáků). Od září byl opět aktivován objekt pro osoby bez přístřeší v Hliňanech, prozatím je jeho provoz
smluvně podchycen do konce roku 2020, ale lze předpokládat, že dojde k dalšímu prodloužení. Krajům byla
Usnesením Vlády ČR č. 1117 nařízena povinnost zajistit lůžkovou kapacitu pro izolaci, u kterých se prokázala
nákaza koronavirem. S ohledem na výrazně horší situaci u poskytovatelů sociálních služeb než byla na jaře,
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nebylo možné analogicky použít postup rezervovaného hotelu, kam by se v případě potřeby přestěhovali zdraví
klienti s personálem. Na základě výsledků průzkumu u poskytovatelů sociálních služeb byla navržena a dne
4.11.2020 na krizovém štábu přijata následující usnesení, včetně algoritmu 4 stupňů naplnění Usnesení Vlády
ČR:
1. V Ústeckém kraji je již nyní u poskytovatelů sociálních služeb vyčleněno a provozováno k dnešnímu dni 290
lůžek (240 pozitivních klientů a 51 v karanténě). Většina poskytovatelů je organizačně připravena se o
pacienty/klienty s COVID-19 nevyžadujících poskytování akutní lůžkové péče starat v režimu interních
provozních opatření.
2. U pacientů, kteří nejsou klienty pobytových sociální služeb, a nevyžadují poskytování akutní lůžkové péče, a
jejichž rodinná situace či jejich objektivní stav neumožňuje jejich propuštění, budou využity kapacity oddělení
následné péče v nemocnicích nebo u poskytovatelů následné či dlouhodobé péče.
3. V případě zhoršení situace, a vyčerpání vnitřních kapacit poskytovatelů zdravotních služeb, bude oslovena ke
spolupráci „polní nemocnice v Letňanech, popř. určené kapacity Vojenské lázeňské léčebny Teplice.
4. Pro osoby nevyžadující zdravotní ani sociální služby, které budou vyžadovat izolaci mimo své pobytové
možnosti, je připravena kapacita hotelového typu v rámci ubytovny v PZ Triangle.
Situace v Ústeckém kraji, tak jako v celé ČR, je významně ovlivněna omezeními plynoucími z boje
s onemocněním COVID-19. Je zde vysoké riziko, že tato dlouhotrvající situace může mít zásadní a negativní
dopad na populaci (např. ztráta zaměstnání, bydlení, snížení příjmů, prohloubení zadlužení, zhoršení zdravotního
a duševního zdraví, aj.), na což pak budou v budoucnu muset některé druhy služeb reagovat, a je
pravděpodobné, že se může zvýšit poptávka po určitých druzích služeb.
Po celý rok byl využíván jako komunikační kanál tzv. Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen
„Katalog“). V rámci Katalogu poskytovatelé sociálních služeb obdrželi potřebné informace doporučených
postupů, přijatých krizových opatření, manuály v souvislosti s epidemií COVID-19 apod.
28. 2. 2020 Ústecký kraj na své webové stránce zřídil novou záložku „Aktuální informace k onemocnění COVID–
19 (koronavirus)“ (webový odkaz: https://www.kr-ustecky.cz/covid19.asp ). Tato záložka se neustále aktualizuje
a jsou v ní související odkazy na nařízení hejtmana a legislativu, sociální věci, zdravotnictví, školství, dopravu,
nabídku pomoci, dotace a podporu – řešení dopadů pandemie, krizové řízení a obce, kulturu, výdejní místa a
další. Záložka obsahuje jednotlivé dlaždice s proklikem na ministerstva ČR, Státní zdravotní ústav, Krajskou
hygienickou stanici Ústeckého kraje, Krajskou zdravotní, a.s., Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje apod.
Vzhledem k horšící se situaci byla zřízena telefonická krizová linka pro seniory, kterou zajišťují pracovníci Odboru
sociálních věcí KÚÚK.
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PROCES TVORBY AKČNÍHO PLÁNU
Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat změny
potřeb v jednotlivých regionech kraje, prostřednictvím pracovních skupin dle regionů. Pracovní skupiny regionů
jsou součástí Krajské koordinační sktruktury pro realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji.
Akční plán se vždy aktualizuje souběžně se Základní a Rozvojovou sítí kraje. I přesto, že bylo přistoupeno od 1.
1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě kraje, proces plánování sociálních služeb stále
přetrvává. Sociální potřeby regionů jsou stále sledovány a vyhodnocovány.
V prvním kole aktualizace (březen) je možno podat žádost na rozšíření kapacit a úvazků pouze v Rozvojové síti.
Do Základní sítě kraje podávají žádosti pouze jednou ročně, a to v druhé polovině roku (srpen). Všechny výjimky
do Základní sítě kraje se musí předem s Odborem sociálních věcí projednat do 30. 6. Výjimkou jsou pečovatelské
služby a osobní asistence, které tuto povinnost nemají. K žádosti (za účelem vzniku nové služby nebo navýšení
kapacity) se vždy připojuje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem
k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu poskytovatel realizuje. Poskytovatel
může doložit vyjádření obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí. Následně se k potřebnosti služby
vyjadřuje pracovní skupina za region. Obsahem Akčního plánu na rok 2021 je vyhodnocení cílů definovaných
jednotlivými pracovními skupinami za rok 2020 a nové cíle na rok 2021. Dále jsou zpracovány jednotlivé popisy
sociálních služeb péče a prevence, souhrnné tabulky o počtu a kapacitách sociálních služeb.
Organizační struktura procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb kraje
Pro proces střednědobého plánování byla v roce 2015 zřízena Krajská koordinační struktura pro realizaci procesu
střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, která koordinuje a řídí proces plánování
sociálních služeb, průběh zpracovávání SPRSS a akčních plánů, svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje
priority v sociálních službách a zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými stupni struktury pro plánování
a rozvoj sociálních služeb, dále předkládá orgánům kraje návrhy na změny v Základní síti kraje.
Zastupitelstvo

Rada

Řídící skupina

Pracovní skupina pro
plánování sociálních
služeb

Odborná pracovní
skupina odboru
sociálních věcí
Krajského úřadu
Ústeckého kraje
pro plánování,
kvalitu a financování
sociálních služeb

Pracovní skupiny dle
regionů
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Finanční skupina

Pracovní skupina
„pro úkol, na téma“
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Výsledkem, ke kterému kraj směřuje, je krajská síť sociálních služeb, představující konkrétní sociální služby, které
jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a kvalitní. Tyto budou finančně podporovány ze strany kraje
(prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV, z rozpočtu kraje, popř. v rámci projektů financovaných z jiných
zdrojů – strukturální fondy, realizovaných přímo krajem nebo jinými subjekty, z dalších dotačních titulů
ministerstev apod.). Zároveň mohou být finančně podpořeny pouze kapacity jednotlivých sociálních služeb,
které jsou zahrnuty v Základní síti sociálních služeb kraje.
V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu Zaměstnanost
(dále jen „OPZ“) a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje. Do
Rozvojové sítě jsou zařazovány služby po dobu finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám je
vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání
projektu.
Od 1. 1. 2019 je přistoupeno až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do
odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních
kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká
Rozvojové sítě sociálních služeb. Změny v Základní síti sociálních služeb jsou možné pouze ve výjimečných
případech, které jsou uvedeny v aktualizované Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné
od 1. 1. 2019. Jedná se např. o převádění kapacity z jedné služby poskytovatele na druhou službu poskytovatele,
převádění kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči ze zrušené služby poskytovatele na službu jiného
poskytovatele apod.
Ve druhém kole aktualizace sítě (podané žádosti k datu 31. 8. 2020) bylo Ústeckému kraji doručeno 110 žádostí
o změny v Základní síti sociálních služeb a 4 žádosti do Rozvojové sítě sociálních služeb. Dále byly doručeny další
2 žádosti, u nichž došlo ke zpětvzetí žádostí ze strany poskytovatelů sociálních služeb.
Krajská koordinační skupina koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb, průběh zpracovávání SPRSS,
svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos informací mezi
jednotlivými stupni struktury pro plánování a rozvoj sociálních služeb.
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Na věcném zpracování podkladů pro tento dokument pro rok 2021 pracovaly v regionech pracovní skupiny pod
vedením těchto vedoucích.

KÓD
REGIONU

1

2

3

4

5

6

7

8

REGION

OBLAST SLUŽEB

JMÉNO VEDOUCÍHO

KONTAKT

Péče

Mgr. Zuzana Thürlová

774 775 709
zuzana.thurlova@jurta.cz

prevence a poradenství

Mgr. Iveta Prousková

725 114 125
i.prouskova@prosapia-zu.cz

Péče

Mgr. Eva Šulcová

474 684 432/777 338 391
sulcova-eva@meussj.cz

prevence a poradenství

Mgr. Filip Ráža

606 061 429
filipraza@seznam.cz

Péče

Bohdana Dojčinovičová

416 916 228
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz

prevence a poradenství

Mgr. Petra Smetanová

778 407 227
p.smetanova@nadeje.cz

Péče

Mgr. Petr Antoni

727 809 453
antoni@dpszatec.cz

prevence a poradenství

Eva Wiesnerová, DiS.

415 654 308/736 118 781
wiesnerova.e@seznam.cz

Péče

Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.

608 117 209
schmiederova@dsslitvinov.cz

prevence a poradenství

Mgr. Jana Pánková

604 908 471
jana.pankova@mesto-most.cz

Péče

Bc. Marcela Tomčalová

412 315 370/734 315 475
tomcalova@mesto-sluknov.cz

prevence a poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

730 158 642
jirina.kafkova@seznam.cz

Péče

PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman, MBA

417 571 102/602 463 388
reditel@pdss.cz

prevence a poradenství

Mgr. Karel Klášterka

417 563 450/728 102 047
klasterka@arkadie.cz

Péče

Bc. Ditta Hromádková

475 211 781/774 405 206
hromadkova@psul.cz

prevence a poradenství

Mgr. Nikol Aková

475 201 777/608 572 360
akova@tyfloservis.cz

Děčínsko

Chomutovsko

Litoměřicko

Lounsko

Mostecko

Šluknovský
výběžek

Teplicko

Ústecko

Zdroj: KÚÚK
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II.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje kraj
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm.
f) Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako souhrn
sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají
řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje, a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na
území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb.
V Ústeckém kraji k datu 30. 9. 2020 působí celkem 755 registrovaných sociálních služeb dle § 37 až § 70 Zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vč. služeb s rozšířenou územní působností (zdroj:
http://iregistr.mpsv.cz/).
Do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2020 je zařazeno celkem 635
služeb (pokud je služba pod jedním identifikátorem zařazena do Základní nebo Rozvojové sítě a působí ve více
regionech, je započítána dle počtu regionů, ve kterých působí).

Síť sociálních služeb Ústeckého kraje
4%

96%

609 služeb v Základní síti sociálních služeb v Ústeckém kraji
26 služeb v Rozvojové síti sociálních služeb v Ústeckém kraji
Zdroj: KÚÚK (k datu 31. 7. 2020)
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Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí
služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, ambulantními jsou služby, za kterými osoba dochází
nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování a poslední
skupinou jsou terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Sociální
služby se dále rozdělují na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. V Ústeckém kraji
převažují sociální služby, které spadají do kategorie prevence (279), následují služby sociální péče (260) a
nejmenší část tvoří sociální poradenství (70).

Rozdělení služeb dle formy poskytování

70

260

279

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

Zdroj: KÚÚK (k datu 31. 7.2020)
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Následující graf ukazuje rozdělení jednotlivých sociálních služeb zařazených do Základní a Rozvojové sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2020 schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.

Přehled služeb zařazených v Základní a Rozvojové síti
sociálních služeb Ústeckého kraje
Týdenní stacionáře
Tlumočnicné služby
Tísňová péče
Terénní programy
Terapeuticé komunity
Telefonická krizová pomoc
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
SAS pro rodiny s dětmi
Služby následné péče
Raná péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Odlehčovací služby
Odborné sociální poradenství
Noclehárny
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová denní centra
Krizová pomoc
Kontaktní centra
Intervenční centra
Chráněné bydlení
Domy na půl cesty
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Denní stacionáře
Centra denních služeb
Azylové domy

3
7
2
43
1
3
32
25
16
43
3
6
1
11
48
19
25
70
10
40
8
4
9
1
29
3
34
37
30
17
4
25
0
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Zdroj: KÚÚK (k datu 31. 7. 2020)
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Kromě výše uvedených služeb jsou do Základní sítě sociálních služeb zařazeny ještě sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 Zákona o sociálních službách. Údaje o počtu lůžek a
pracovníků v přímé péči nejsou veřejně přístupné údaje – nejsou uvedeny v Základní síti sociálních služeb
Ústeckého kraje ani v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje je zařazeno 8 služeb poskytovaných ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. Níže uvedený graf ukazuje na
rozdělení počtu těchto služeb dle regionů Ústeckého kraje.

Počet služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Ústecko

1

Teplicko

1

Šluknovský výběžek

0

Mostecko

2

Lounsko

3

Litoměřicko

1

Chomutovsko

0

Děčínsko

0

Zdroj: KÚÚK (k datu 31. 7. 2020)

Informace o změnách registrace v roce 2020 - ukončení registrace služby / zrušení poskytovatele /
Název poskytovatele
Arkadie, o. p. s.

sociálně terapeutické dílny

Ukončení
registrace k datu
31. 12. 2020

Arkadie, o. p. s.

sociálně terapeutické dílny

31. 12. 2020

Arkadie, o. p. s.
Cinka, z.s.
Diecézní charita Litoměřice

sociální rehabilitace
terénní programy
terénní programy

31. 12. 2020
31. 12. 2020
31. 12. 2020

Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace

domovy pro osoby se
zdravotním postižením,
chráněné bydlení,
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
pečovatelská služba

*
Farní charita Litoměřice
Lužická nemocnice
a poliklinika, a.s.
Město Krásná Lípa

Druh služby
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Poznámka
Působnost Teplice,
ID 1275249
Působnost Teplice,
ID 9750157
Působnost Teplice
Působnost Děčín
Působnost Šluknovský
výběžek

31. 12. 2020

Ukončení registrace

31. 12. 2020
31. 12. 2020

Působnost Litoměřice
§ 52 dle ZSS 108/2006
Sb., sídlo Rumburk

31. 12. 2020

Zrušení poskytovatele

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Městská pečovatelská služba
s denním stacionářem
Louny, příspěvková
organizace
Prosapia, z.ú., společnost pro
rodinu
Prosapia, z.ú., společnost pro
rodinu
Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice

terénní programy

31. 12. 2020

Působnost Louny

centra denních služeb

31. 12. 2020

centra denních služeb

31. 12. 2020

Působnost Ústí nad
Labem
Působnost Děčín

31. 12. 2020

Působnost Litoměřice

RADKA z. s.

sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
odborné sociální poradenství

31. 12. 2020

RADKA z. s.
Sociální služby Most z. s.
Ústecký Arcus

SAS pro rodiny s dětmi
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství

31. 12. 2020
14. 10. 2020
31. 12. 2020

Působnost Chomutov,
kapacita přechází do
stávájící služby
k poskytovateli Poradna
pro rodinu a mezilidské
vztahy Kadaň z. s.
Působnost Chomutov
Působnost Most
Zrušení poskytovatele

Zdroj: KÚÚK (k datu 10. 11. 2020)

Pozn. *Zastupitelstvo Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 pod č. usnesení 132/31Z/2020 rozhodlo o
sloučení 2 příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální. Sloučení příspěvkové
organizace Ústeckého kraje s názvem Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dále jen Domov
bez hranic Rumburk, p.o.) společně s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje s názvem Domov Brtníky,
příspěvková organizace (dále jen Domov Brtníky, p. o.). Z Domova bez hranic Rumburk, p.o. do Domova
Brtníky, p.o. přechází 2 sociální služby chráněné bydlení a domovy pro osoby se zdravotním postižením s
kapacitami ke stávájícím oběma službám. Služba sociálně terapeutické dílny taktéž přechází do Domova
Brtníky, p.o., ale bude mít nový identifikátor, neboť služba nebyla tímto poskytovatelem poskytována.

Informace o změnách registrace v roce 2020 - nová registrace služby/ nový poskytovatel /
Název poskytovatele

Druh služby

Vznik registrace
k datu
24. 2. 2020

Domov Alzheimer Most z.ú.

domovy se zvláštním
režimem

Domov Brtníky, příspěvková
organizace

Sociálně terapeutické dílny

Charitní sdružení Děčín, z. s.

nízkoprahová zařízení pro 1. 7. 2020
děti a mládež

Krajská majetková,
příspěvková organizace

sociální služby poskytované 1. 1. 2021
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
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1. 1. 2021

Poznámka
Nový poskytovatel, nová
služba
Služba přechází z
Domova bez hranic
Rumburk, příspěvkové
organizace, nový
identifikátor
Působnost Česká
Kamenice
§ 52 dle Zákona o
sociálních službách,
místo poskytování
Rumburk
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Nový start Teplice z. s.

SAS pro seniory a ZP

1. 1. 2021

Nový poskytovatel, nová
služba

Oblastní charita Česká
Kamenice

domovy se zvláštním
režimem

Předpoklad
1. 1. 2021

Doposud není
rozhodnuto

Oblastní charita Most

nízkoprahová zařízení pro 1. 8. 2020
děti a mládež

Působnost Žatec

Obrnické centrum sociálních
služeb, příspěvková
organizace
Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy Kadaň z. s.
SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.

nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

1. 1. 2021

Vydaný budoucí příslib

SAS pro rodiny s dětmi

1. 1. 2021

denní stacionáře

18. 6. 2020

Vaše Harmonie, o. p. s.

pečovatelská služba

1. 9. 2020

Původně poskytovatel
RADKA z.s.
Nový poskytovatel, nová
služba, vydaný budoucí
příslib
Působnost Teplice

Zdroj: KÚÚK (k datu 13. 11. 2020)
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FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
Od roku 2015 rozhoduje kraj dle § 101a Zákona o sociálních službách, v platném znění v souladu s evropskými
pravidly v oblasti veřejné podpory o poskytování dotací na financování běžných výdajů, souvisejících
s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních
služeb.
Financování sociálních služeb probíhá v režimu tzv. vyrovnávací platby. V souvislosti se změnou režimu
financování sociálních služeb se více propojila oblast financování a plánování. Finanční prostředky na zajištění
provozu služby, lze poskytnout pouze těm poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služba je součástí Základní
sítě kraje na dané období. Těmto službám je v souladu se čl. 4 „Rozhodnutí Komise“ ze dne 20. prosince 2011 o
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu vydáno Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření“).
Povinnou přílohou žádosti kraje o dotaci v rámci dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu v oblasti
poskytování sociálních služeb (dotace se poskytuje na splnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h)
zákona o sociálních službách) je schválený SPRSS nebo Akčního plánu kraje, jejichž součástí je vymezená
Základní síť kraje na dané období.
S financováním sociálních služeb v režimu vyrovnávací platby by mělo docházet k optimalizaci služeb zařazených
do Základní sítě kraje. Základním smyslem systému vyrovnávací platby je financování služeb maximálně ve výši
provozní ztráty. Služby jsou tak postupně vedeny k efektivnějšímu a hospodárnějšímu využívání finančních
prostředků, které na provoz obdrží. Služba, která je v tomto systému podpořena, musí mít vytvořeny
předpoklady pro vícezdrojové financování. Služby, které nově žádají o zařazení do Základní sítě kraje, musí
splňovat parametry dle platné Metodiky zajištění sítě kraje.
Základní i Rozvojová síť kraje až do úrovně jednotlivých poskytovatelů a druhů služeb tvoří přílohu Akčního plánu
na daný rok. V rámci každoroční aktualizace je reagováno na změny v poskytování sociálních služeb
v jednotlivých regionech. Sítě sociálních služeb představují souhrn sociálních služeb v kraji, které mohou být
financovány z veřejných zdrojů. Sociální služby zařazené v Základní síti kraje mohou být, na rozdíl od sociálních
služeb v Rozvojové síti kraje, podpořeny také z rozpočtu Ústeckého kraje. Sítě jsou obvykle aktualizovány vždy
v předstihu v souvislosti s dotačním řízením, ale mohou být aktualizovány, i pokud dojde k podstatným změnám
v poskytování služeb nebo v případě reagování na nově zjištěné potřeby.
Od roku 2015 spravuje MPSV svou Síť sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností, v níž jsou
zařazeny sociální služby, které poskytují sociální služby ve více krajích. Tyto sociální služby jsou financovány
přímo z MPSV, které vypisuje svůj dotační program. Pokud chtějí sociální služby působící na území Ústeckého
kraje žádat o finanční prostředky z rozpočtu kraje i v tzv. malých dotačních titulech, musí být zařazeny i v Základní
síti kraje a disponovat Pověřením, ke kterému by kraj mohl, v případě finanční podpory služby, přistoupit.

16

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI
Dotační programy kraje v roce 2020
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční
vyúčtování poskytnuté dotace byly pro hlavní dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2020“ (dále jen „Program“) uvedeny v platné „Metodice Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ (dále
jen „Metodika pro poskytování podpory“), která byla společně s vyhlášením tohoto Programu schválena
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 087/22Z/2019 dne 9. 9. 2019. Pravidla a povinnosti týkající se
ostatních dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem jsou součástí jejich samostatných metodik.
Finanční podpora byla poskytována v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí
Komise č. 2012/21/EU o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu. Subjekty, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdržely od
Ústeckého kraje Pověření, které obsahuje, mimo jiné kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.
V souladu s vyhlášeným Programem (včetně jeho příloh) byly s účinností od 1. 1. 2020 vydávány dodatky
k Pověření, ve vazbě na změnu definování obsahu a rozsahu sociální služby v Základní síti kraje a ve vazbě na
aktualizaci kalkulace vyrovnávací platby. Pověření bylo dříve vydáváno na subjekt nikoliv na jednotlivé
identifikátory sociálních služeb. Při přípravě Programu pro rok 2020 bylo spolupracováno s vydelegovanou
pracovní skupinou předsedy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR - Ústecký kraj.
Dotační tituly kraje vyhlašované na rok 2020 lze rozdělit podle zdroje financování. U hlavního a zároveň
největšího dotačního programu se jedná o přerozdělování prostředků dotace ze státního rozpočtu (MPSV)
prostřednictvím kraje. Jedná se o dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“, který
Ústecký kraj vyhlašuje na základě vyhlášeného dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu
poskytování sociálních služeb (Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na
rok 2020 ze dne 11. 1. 2020). Ostatní vyhlášené dotační tituly jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu
Ústeckého kraje.
Ústecký kraj podal na MPSV žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji na rok 2020 ve výši 2 092 477
768,- Kč. Dne 11. 1. 2020 obdržel Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
na rok 2020 v celkové maximální výši 1 708 708 677,- Kč.
Přehled dotačních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Ústeckému kraji v Kč

Dotace celkem
v Kč

2016

2017

2018

2019

2020

863 910 500

1 055 758 105*

1 390 919 797**

1 565 699 797xxx

1 708 708 677****

Pozn.: Zdroj rok 2015–2020 evidence KÚÚK
* Celková výše prostředků v roce 2017 nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2016 a vratky z roku 2017
** Celková výše prostředků v roce 2018 nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2017 vratky z roku 2018
***Celková

výše prostředků v roce 2019 nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2018 a vratky z roku 2019

**** Celková výše prostředků v roce 2020 nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2019 a vratky z roku 2020

V přehledu dotačních prostředků nejsou uvedeny dotační prostředky programu podpory B pro služby
s nadregionální a celostátní působností. Tento dotační titul vyhlašuje a administruje MPSV pro služby s celostátní
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a nadregionální působnosti. Tabulka obsahuje pouze výši dotačních prostředků poskytnutou ze státního
rozpočtu na financování sociálních služeb. Celková výše prostředků v roce 2017 nezahrnuje přerozdělené
finanční prostředky z roku 2016 a vratky z roku 2017. Celková výše prostředků v roce 2018 nezahrnuje
přerozdělené finanční prostředky z roku 2017 a vratky z roku 2018. Celková výše prostředků v roce 2019
nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2018 (ty byly rozděleny v samostatném dotačním programu
– Podpora vybraných služeb v Ústeckém kraji 2019) a vratky z roku 2019. Celková výše prostředků v roce 2020
nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2019 a vratky z roku 2020.
Dotační program Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ byl vyhlášen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019 usnesením č. 087/22Z/2019 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na podporu sociálních služeb
definovaných v Zákoně o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční podpora byla poskytnuta
na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních činností sociálních služeb. Mohly být podpořeny pouze sociální služby uvedené v Akčním plánu
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb,
které jsou zařazeny do Základní sítě kraje.
O vyhodnocení dotačního programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2019 bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020.
Dalšími uvedenými dotačními tituly plnil kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb
na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 101a odst. 2 a § 95
písm. g) Zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační
program“ byly registrované sociální služby dle typologie služeb obsažené v Zákoně o sociálních službách (§ 37–
58, § 60–63, § 65–67 a § 69–70) v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí
některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Dotační program byl vyhlášen Zastupitelstvem Ústeckého kraje
dne 24. 6. 2019 usnesením č. 138/20Z/2019.
Finanční podpora programů byla poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Byly podpořeny pouze
sociální služby, které zohledňuje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020, tj. bylo
podpořeno poskytování sociálních služeb, které byly zařazeny do Základní sítě kraje. Z celkové alokované částky
nebylo vyplaceno 1 950 Kč.
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“

Dotace celkem v Kč
Počet podpořených služeb
Počet nepodpořených služeb

2019

2020

10 498 608

10 498 050

290

316

2

2

Zdroj: KÚÚK
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Další dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ byl určen na
podporu registrovaných sociálních služeb dle typologie služeb obsažené v Zákoně o sociálních službách, jejichž
registrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Jednalo se
konkrétně o služby odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64),
terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69). Program se nevztahoval na sociální služby, které nebyly
poskytovány v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Program
byl vyhlášen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 usnesením č. 139/20Z/2019. Finanční prostředky
z tohoto vyhlášeného programu byly vyčleněny na podporu realizace protidrogové politiky zakotvené ve
Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2019. Od roku 2020 má podpora protidrogových
služeb oporu v navazující koncepci Strategii prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023, která byla
schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 059/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020.
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“
Počet podpořených
služeb

§

Druh služby

37

Odborné sociální poradenství

7

465 330

59

Kontaktní centra

9

1 138 310

64

Služby následné péče

3

168 910

68

Terapeutické komunity

1

216 930

69

Terénní programy

8

1 010 390

28

2 999 870

CELKEM

Dotace v Kč

Zdroj: KÚÚK

Následující tabulka uvádí celkovou výši podpory sociálních služeb v oblasti protidrogových služeb v jednotlivých
dotačních titulech poskytovaných v letech 2019 a 2020.

Přehled podpory protidrogových služeb
rok

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky

CELKEM v Kč

2019

2 999 997

2 999 997

2020

2 999 870

2 999 870

Zdroj: KÚÚK

Na podporu aktivit zaměřených na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem
zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, provozované zejména
v mateřských a rodinných centrech byl vyhlášen dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti
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prorodinných aktivit 2019“. Dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
031/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit“
2019

2020

499 985

Dotační titul zrušen

Počet podpořených organizací

19

0

Počet nepodpořených

0

0

Dotace celkem v Kč

Zdroj: KÚÚK

V letech 2019 a 2020 byl také vyhlášen dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“, ve
kterém bylo na každý rok alokováno 500 000,- Kč. V roce 2019 byl dotační program vyhlášen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. V roce 2020 byl dotační program vyhlášen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020. Dotační program pomáhá ve
fungování dobrovolnických center, což je velkým přínosem v momentální epidemiologické situaci.

„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“
2019

2020

346 000

410 000

Počet podpořených organizací

5

6

Počet nepodpořených

1

0

Dotace celkem v Kč

Zdroj: KÚÚK

Dotační program Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ byl vyhlášen Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 5. 9. 2016 usnesením č. 108/31Z/2016 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na podporu sociálních služeb definovaných v
Zákoně o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Finanční podpora je poskytnuta na částečné krytí
vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby: sociálně aktivizační služba pro rodinu s dětmi,
terénní programy pro uživatele návykových látek, intervenční centra. Tyto služby jsou součástí Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017 a bude ukončena 30. 4. 2021.
Podpora služeb bude realizována v období 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020.
V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“
podpořeno 29 sociálních služeb v celkové výši 69 895 000,- Kč. O vyhodnocení dotačního programu Ústeckého
kraje bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020.
20

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Navazujícím dotačním programem Ústeckého kraje je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, který byl
vyhlášen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 9. 2019 usnesením č. 006/23Z/2019 dle § 10 c) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na podporu
sociálních služeb definovaných v Zákoně o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Finanční
podpora je poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby:
azylové domy, osobní asistence, podpora samostatného bydlení a intervenční centra. Tyto služby jsou součástí
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a bude ukončena
30. 6. 2022. Podpora služeb je realizována v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.
V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ podpořeno 47
sociálních služeb v celkové výši 184 726 300,- Kč. O vyhodnocení dotačního programu Ústeckého kraje bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020.
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na sociální služby v dotačních programech
Ústeckého kraje v roce 2020 v Kč

služby sociální prevence a odborné sociální poradenství

Raná péče

4

6 870 600

5

55

Telefonická
krizová pomoc

2

5 270 600

56

Tlumočnické
služby

5

5 160 700

57

Azylové domy

58

Domy na půl
cesty

3

2 476 400

59

Kontaktní centra

9

16 045 400

60

Krizová pomoc

3

4 774 300

60
a

Intervenční
centra

61

Nízkoprahová
denní centra

8

62

Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

63

465 330

dotace v Kč

54

7

CELKEM

počet služeb

281 960

dotace v Kč

36

Individuální
dofinancování

počet služeb

55 928 300

dotace v Kč

61

dotace v Kč

Odborné sociální
poradenství

počet služeb

37

dotace v Kč

druh služby

„Podpora
Ústeckého kraje na
sociální služby
protidrogové
politiky 2020“

počet služeb

„Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2020 – malý
dotační program“

§

počet služeb

oblast

„Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji
2020“

104

56 675 590

112 520

9

6 983 120

2

73 290

4

5 343 890

6

55 780

11

5 216 480

19

1 036 990

19

1 036 990

2

28 000

5

2 504 400

19

17 652 431

9

1 138 310

1

468 721

3

62 870

6

4 837 170

1

170 050

1

170 050

15 593 500

7

223 430

1

219 000

16

16 035 930

39

81 574 900

29

998 400

1

213 000

69

82 786 300

Noclehárny

10

9 803 500

8

111 100

18

9 914 600

64

Služby následné
péče

2

2 026 100

5

2 195 010

65

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

17

23 127 500

32

839 760

49

23 967 260

66

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
OZP

15

19 673 700

9

161 440

24

19 835 140

67

Sociálně
terapeutické
dílny

23

56 897 500

13

453 690

36

57 351 190

68

Terapeutické
komunity

1

216 930

69

Terénní
programy

69

48 013 780

35

46 276 200

3

25

525 190

168 910

1

216 930

8

1 010 390

22

1

202 000

služby sociální péče
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70

Sociální
rehabilitace

39

Osobní asistence

40

Pečovatelská
služba

43

110 615 900

42

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

1

415 700

43

Podpora
samostatného
bydlení

1

395 000

5

44

Odlehčovací
služby

19

29 995 900

45

Centra denních
služeb

4

46

Denní stacionáře

47

20

602 280

48

69 247 380

7

153 550

7

153 550

17

679 340

60

111 295 240

1

415 700

81 170

6

476 170

7

134 010

26

30 129 910

9 228 800

4

110 360

8

9 339 160

17

20 220 800

8

110 000

27

20 982 800

Týdenní
stacionáře

3

5 814 100

2

16 780

5

5 830 880

48

Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

30

258 460 100

5

373 930

35

258 834 030

49

Domovy pro
seniory

36

390 668 600

16

921 300

3

3 994 592

55

395 584 492

50

Domovy se
zvláštním
režimem

34

336 215 600

13

951 750

1

500 000

48

337 667 350

51

Chráněné
bydlení

27

113 325 500

12

984 230

39

114 309 730

52

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

5

13 208 300

3

27 700

8

13 236 000

1 708 708 600

316

10 498 050

838

1 728 455
833

Celkem podpořených
služeb

28

484

68 645 100

2

28

Zdroj: KÚÚK

23

2 999 870

10

652 000

6 249 313
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na služby
sociální prevence a odborné sociální poradenství v
dotačních programech Ústeckého kraje v roce 2020 v Kč
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na služby
sociální péče v dotačních programech Ústeckého kraje v
roce 2020 v Kč
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III. REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE
V této kapitole jsou podrobně popsány sociální služby poskytované v jednotlivých regionech kraje.
Popisy a SWOT analýzy jsou výsledkem společné práce členů pracovních skupin v regionech kraje. Dále
se v této kapitole nacházejí informace o kapacitách a potřebnosti sociálních služeb v
jednotlivých regionech Ústeckého kraje.
Kapitola je rozdělena na jednotlivé regiony. Jelikož region Děčínsko je rozsáhlý, byl pro plánování
sociálních služeb rozdělen ještě na regionální skupinu Děčínska a Šluknovského výběžku. Za analýzami
následuje vyhodnocení priorit a cílů definovaných na rok 2021. Na základě SWOT analýzy a evaluace
naplnění priorit na rok 2020 definovaly pracovní skupiny priority regionu a cíle k jejich naplnění na rok
2021 na základě místní znalosti. Při jejich definování byly také použity informace z dostupných
strategických materiálů jednotlivých regionů i aktuálně platných komunitních plánů obcí na místní
úrovni.
Tabulky rozložení služeb v regionech podle místa poskytování služby obsahují počet všech služeb
a jejich stávajících individuálních okamžitých kapacit v regionu v oblasti služeb sociální péče a v oblasti
služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství dle registrovaného místa poskytování.
Optimální kapacity vyjadřují kapacity definované na základě zjištěné potřebnosti na rok zpracovávaný
plánem. Základní činnosti u některých druhů sociálních služeb, např. nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně terapeutické dílny nebo sociálně aktivizační služby, jsou převážně v praxi
poskytovány formou práce ve skupině. U těchto služeb je uvedena i stávající okamžitá kapacita
skupinová. Naopak pro některé druhy sociálních služeb je typická práce s jednotlivcem, neboť je
nezbytné vycházet z jeho individuálních možností a schopností.
Všechny tyto kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě
oprávnění k poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji. Tohoto způsobu definování okamžité
stávající kapacity je použito i u organizací v minulosti registrovaných za jiných podmínek a také
u organizací registrovaných v jiných krajích ČR poskytujících služby na území Ústeckého kraje.

Zdroj: ČSÚ
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Následující graf poukazuje na rozložení jednotlivých sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní
a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2020. Ta byla schválena usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 113/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020

Služby zařazené v Základní a Rozvojové
síti dle regionů
Nadregionální působnost

32

Ústecko

83

Teplicko

72

Šluknovský výběžek

51

Mostecko

77

Lounsko

56

Litoměřicko

98

Chomutovsko

83

Děčínsko

57
0

20

40

Zdroj: KÚÚK
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BUDOUCÍ PŘÍSLBY KRAJE PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatelů žádající o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální
službu či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace projektu investičního záměru rozhoduje o vydání a znění stanoviska
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen „ZUK“).
VYDANÉ BUDOUCÍ PŘÍSLIBY (ke dni 22. 10. 2020)

KAPACITA
(individuální, skupinová, lůžka)
POSKYTOVATEL

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

Cesta do světa,
pobočný spolek
Slunečnice, z.s.

Fokus Labe, z.ú.

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

DZR
ID 9923023
Domov pro
seniory
ID 2682796
Sociální
rehabilitace
ID 2282970
STD
ID 3356067
Sociální
rehabilitace
ID 6303516
OSP
ID 9131484

NÁZEV
PROJEKTU

„Domov se
zvláštním
režimem –
Křešice“

Č. USNESENÍ ZUK
V ZÁKLADNÍ
SÍTI ÚK

PO SKONČENÍ
PROJEKTU
V ZÁKLADNÍ SÍTI
ÚK

46

52

č. 034/4Z/2017

"Podpora
rozšíření
podmínek pro
přípravu na
práci a pracovní č. 023/7Z/2017
uplatnění
znevýhodněných
osob ve
Slunečnici"

28

55

91

individuální 1;
skupinová 15/3

individuální 1;
skupinová 15/3

skupinová 9/3

skupinová 9/3

Individuální 1;
skupinová 15/1

Individuální 1;
skupinová 15/1

individuální 1

individuální 1

REGION
PŮSOBNOSTI
SLUŽBY

AKTUÁLNÍ
ZÁJEM
REALIZACE
PROJEKTU

1

Zájem trvá

1

Ne
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STD
nová služba
Město Hoštka

Město Kadaň a
NADĚJE

Sociální a zdravotní
služby Teplice, z.s.

Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov

denní stacionář
nová služba
Nízkoprahové
denní centrum
nová služba
Noclehárna
nová služba
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
nová služba
Chráněné
bydlení
Týdenní
stacionář
nová služba
Noclehárna
ID 1499845

K srdci klíč, o.p.s.

Nízkoprahové
denní centrum
ID 7712870
Město Varnsdorf
Azylové domy
SOCIÁLNĚ
Denní
PSYCHIATRICKÉ
stacionáře
CENTRUM SLUNÍČKO nová služba
z.ú.

„Polyfunkční
centrum

č. 020/14Z/2018

„Rozvoj
sociálních služeb
DOZP v obci
Suché“

č. 021/14Z/2018

Centrum
sociálních služeb
Jiříkov
Nízkoprahové
denní centrum a
noclehárna pro
ženy –
rekonstrukce a
vybavení
SOCIÁLNĚ
PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM
SLUNÍČKO z.ú.

individuální 1;
skupinová 5

č. 018/8Z/2017

„Noclehárna a
nízkoprahové
denní centrum
Prunéřov 167“

individuální 1;
skupinová 9

-

individuální 2;
skupinová 15/2

-

individuální 8

-

12

Ne

2

Zařazeno
v Základní síti
služeb (NZDM
ID 7116825)

7

Zájem trvá

6

Zájem trvá

-

8

-

14

10

12

-

individuální 1;
skupinová 12/2

2

č. 011/17Z/2019

-

25

6

Zájem trvá

č. 142/31Z/2020

individuální 1,
skupinová 12/2

individuální 1;
skupinová 12/2

3

Zařazeno
v Základní síti
služeb (ID
2799038)

č. 028/16Z/2018

č. 029/16Z/2018

29

Zařazeno
v Rozvojové síti
služeb
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Obrnické centrum
sociálních služeb,
příspěvková
organizace

Nízkoprahové
zařízení pro děti
a mládež
nová služba

GALAXIE

č. 140/31Z/2020

Zdroj: KÚÚK

30

individuální 1,
skupinová 15

individuální 1;
skupinová 15

5

Zařazeno
v Základní síti
služeb (ID
6782959)
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1. REGION DĚČÍNSKO
Do oblasti regionu Děčínsko zahrnujeme jižní část okresu Děčín – správní obvod obce s rozšířenou
působností Děčín.
V celém okrese Děčín k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 4 635 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 5,4 % ve věku od 15-64 let, z toho 5,7 % žen a 5,0 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,4 %,
průměr celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV).
Na území Děčínska se sociálně vyloučené lokality vyskytují v Děčíně a České Kamenici. Na tomto území
dle kvalifikovaných odhadů žije cca 7 000 Romů, z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně vyloučených
Romů.
Ve městě Děčíně probíhá funkční komunitní plánování a oblast sociálních služeb je dobře a kvalitně
zmapována. Město Děčín má 4. Komunitní plán sociálních služeb 2020–2023. Město Benešov nad
Ploučnicí má též fungující komunitní plánování. V období od března do srpna 2020 probíhaly přípravy
k návrhu nové struktury Komunitního plánu péče města Benešov nad Ploučnicí. Pracovní skupiny se
snaží co nejpřesněji nadefinovat návrhy "Priorit a Opatření", které jsou výstupy ze společných setkání
a provedených analýz. Priority a Opatření jsou připravována s ohledem na možnosti města. V současné
době se jedná o plán, který bude realizovatelný a zároveň bude mít pozitivní dopady na sociální situaci
ve městě. Ve městě Česká Kamenice rovněž probíhá funkční komunitní plánování. Byl
vyhodnocen stávající Komunitní plán, nový Komunitní plán by měl být sestaven ve finální verzi do
listopadu 2020 tak, aby mohl být schválen Zastupitelstvem města v prosinci 2020.
Obyvatelé měst Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí ve větší míře využívají fungujících sociálních
služeb ve městě Děčíně. Město Děčín je pokryto širokým spektrem působících sociálních služeb. V
oblasti služeb péče je dlouhodobě evidována neuspokojená vysoká poptávka po vybraných službách,
která mnohonásobně převyšuje nabídku ze strany poskytovatelů. Hlavně se jedná o služby: domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení komunitního charakteru a odlehčovací služba.
V regionu jsou nadále některé služby provozovány v nevyhovujícím zázemí a je nutná rekonstrukce
objektu – jedná se hlavně o domov pro seniory v České Kamenici. V posledním období je evidována,
stejně jako u služeb prevence, poptávka po službách ze strany specifických cílových skupin: osob s
autismem, osob s chronickým duševním onemocněním v kombinaci se závislostmi a osob s poruchami
chování v kombinaci s dalšími duševními a zdravotními problémy (včetně osob v dětském věku).
Primárně se jedná o osoby z daných cílových skupin, které ale potřebují vyšší míru podpory. Je ale
potřeba poptávku ze stran těchto cílových skupin konkrétně zmapovat (jejich potřebu) a pak následně
hledat řešení, jak na tuto poptávku reagovat (např. uzpůsobení služeb stávajících poskytovatelů,
zvýšení kapacit).
V regionu Děčínska jsou též dlouhodobě nedostatečné služby odborného sociálního poradenství
v oblasti rodinného a vztahového poradenství a kapacity rodinné a vztahové terapie pro klienty
sociálních služeb. Od začátku roku se v regionu Děčínska začala rozvíjet snaha o rozvoj interdisciplinární
a systémové spolupráce institucí a organizací, které pracují s rodinami v rodičovském konfliktu a
následně opatrovnickém sporu, neboť tento přístup se jeví v praxi jako velmi účinný nástroj pomoci
rodině v krizi. Došlo tedy k mapování sociálních služeb poskytující specifické poradenství a odbornou
sociální práci rodinám v rodičovském konfliktu a z toho plynoucích problémů a krizí celé rodiny. Takto
specifické služby jsou v regionu poskytovány však jen minimálně (2 organizace, více uvedeno v popisu
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služby). O zajištění dostupnosti těchto služeb a rozšíření kapacit pro rodiny v rodičovských konfliktech
a krizi se aktuálně snaží jedna organizace poskytující služby OSP.
V regionu Děčínska působí Agentura pro sociální začleňování, aktuálně spolupracuje s Českou
Kamenicí. Město Česká Kamenice podalo žádost o podporu z programu OPZ na projekt „Koordinované
řešení soc. vyloučení v České Kamenici“, který byl schválen, a projekt byl zahájen od dubna 2020.
V rámci projektu byli na odbor sociálních věcí přijati dva zaměstnanci – specialista na bydlení (prevence
ztráty bydlení) a case manager. V srpnu zahájilo provoz NZDM, které je od svého začátku cílovou
skupinou značně využíváno. Město zahájilo též spolupráci se SAS pro rodiny s dětmi.
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Oblast služeb sociální péče na Děčínsku
SWOT ANALÝZA
silné stránky
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

slabé stránky

Široké spektrum druhů služeb, které působí
v regionu
Převažuje dobrá spolupráce mezi poskytovateli
navzájem, mezi poskytovateli a obcemi (odbor
sociálních věcí) a dalšími institucemi (ÚP, OSSZ)
Humanizace zvláště pobytových služeb –
maximální snaha o integraci osob do společnosti
(budovány pobytové služby komunitního
charakteru, navázání na ambulantní služby
prevence)
Některé druhy služeb u několika poskytovatelů
(DZR, DOZP, CHB) díky investičním projektům
financovaným z EU, budují zázemí služeb
vhodnější pro klienty, rozvíjejí své zázemí
Dobrá informovanost o službách (mezi
poskytovateli a i veřejností, která služby poptává)
Dovednost některých poskytovatelů čerpat
finance na investiční i neinvestiční projekty
z veřejných zdrojů (EU fondy), které podporují
proces humanizace, transformace a podporují
kvalitu poskytovaných služeb
Funkční proces komunitního plánování v Děčíně
Poskytovatelé dále pracují na zlepšování svých
služeb (např. stáže, vzdělávání pracovníků, sdílení
zkušeností)
Nastartován proces komunitního plánování
v Benešově nad Ploučnicí a České Kamenici
rozvoj sociálního podnikání a s ním více možností
uplatnění se na trhu práce pro mentálně postižené

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

příležitosti
•
•
•

rizika

V regionu působí poskytovatelé s dobrou praxí a
zkušenostmi
Roste otevřenost společnosti vůči lidem s různým
zdravotním omezením
Probíhající programové období – EU fondy,
otevřené výzvy (včetně investic IROP)
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Nedostatečná kapacita některých sociálních
služeb (DZR, DPS, CHB, OSP)
Většina poskytovatelů je nadále schopna
udržet chod organizací a poskytování služeb,
ale nerozvíjí se
Nedostatečné kapacity služeb pro osoby
s chronickým
duševním
onemocněním
v kombinaci se závislostmi. Často se jedná o
osoby nízkopříjmové.
Absence služeb schopných reagovat na
poptávku zájemců, kteří vyžadují vysokou
míru podpory (lidé s poruchou autistického
spektra, osoby s duševním onemocněním
v kombinaci s poruchami chování, agresí či
dalšími zdravotními problémy)
Není jasně kvantifikována a zmapována
poptávka po službách od zájemců
vyžadujících vysokou míru podpory (lidé
s poruchou autistického spektra, s duševním
onemocněním v kombinaci s poruchami
chování, agresí či dalšími zdravotními
problémy)
Nevyhovující stav budov, ve kterých se
poskytují sociální služby (pro seniory a osoby
se zdravotním postižením)
Nevyčerpání
všech
možností
možné
spolupráce za účelem řešení špatné personální
situace v sociálních službách (např. práce se
studenty)
Neochota části zdravotního sektoru předávat
informace o sociálních službách, absence
spolupráce
Proces komunitního plánování v České
Kamenici není zatím funkční (KP je vytvořen,
probíhá jeho hodnocení a plánování nového,
ale pracovní skupiny se nescházejí, nepracují
na jednotlivých cílech)
Rostoucí poptávka po pečovatelské službě
v odpoledních, večerních časech a o
víkendech, která není uspokojena

•
•
•

Nedostatek kvalitních pracovníků na trhu
práce
Dlouhodobé
ignorování
změn
v demografickém složení obyvatelstva
Probíhající transformace psychiatrické péče –
vznikají Centra duševního zdraví (CDZ), které

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021
•

však čelí problémům s obsazením odborného
zdravotního týmu, nejasné financování CDZ
• Obavy veřejnosti i té odborné, plynoucí
z nedostatečné informovanosti o lidech
s duševním onemocněním
• Sociální služby jsou nuceny jen držet současný
stav – kapacity, což neumožňuje reagovat na
poptávku ze stran zájemců. Nemožnost
rozvoje, stagnace
• Šíření COVID 19 a nastavená opatření
(ohrožení rizikové CS, oslabení týmů
jednotlivých poskytovatelů z důvody nemoci,
karantény, izolace CS a z toho plynoucí
psychická nepohoda)
• Nevymahatelná spoluúčast rodiny na
financování služby
• Malá vůle či nezájem – ze strany politiků
• Nepředvídatelnost financování sociálních
služeb
• Nemožnost zajištění zdravotních služeb (home
care) pro osoby s duševním onemocněním
v České Kamenici
Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Děčínska pro oblast služeb péče
Nadace, nadační fondy, fundraising (posílení
vícezdrojového financování služeb)

VYHODNOCENÍ ROKU 2020
Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro
seniory

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem v Děčíně

Částečně splněno

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně

Částečně splněno

Cíl 3

Stavební a prostorové úpravy budovy se službami pro seniory v
České Kamenici v souladu s materiálně technickými standardy

Nesplněno

Cíl 4

Zvýšení kapacity pečovatelské služby v Děčíně

Nesplněno

PRIORITA č. 1

Priorita č. 1 – Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro seniory
Cíl 1 – Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem je splněn částečně díky rekonstrukci
zázemí jednoho poskytovatele v Děčíně, která proběhla v minulých letech a díky které bylo možné
částečně navýšit kapacity. Potřeba v regionu nadále přetrvává. Poptávka ze strany žadatelů o službu
převyšuje současné i optimální kapacity. Ke zvýšení kapacity v roce 2020 nedošlo. Ze strany některých
poskytovatelů je snaha zprovoznit nové, nebo rekonstruovat stávající objekty tak, aby se kapacita
mohla navýšit. Město Děčín podniká kroky pro zajištění financí a přípravu před realizací. Město Děčín
již dostalo ze strany MPSV schválenou dotaci ve výši 38 mil. Kč a dodatečně ještě 11 mil. Kč = cca 50%
nákladů na rekonstrukci objektu Křešice. Jenže je potřeba zbytek dofinancovat, a to v současné
politické situaci (není stabilní vedení města) zatím vázne bez zpětné vazby, co bude následovat.
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Cíl 2 – Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně byl splněn částečně v minulých letech a
také v lednu 2020 došlo k zahájení poskytování nově registrované sociální služby současného
poskytovatele s kapacitou 12 lůžek. Jeden poskytovatel dlouhodobě plánuje větší rekonstrukce nového
objektu. Jelikož se jedná o větší investiční záměr, není zcela jasné, kdy bude zahájena jeho realizace
(viz bod výše). Není zcela jasné, jak se případně rozšíření kapacit v nově rekonstruovaném objektu
odrazí na kapacitách DZR a DS. Nadále platí, že tato služba má stálý velký převis poptávky ze strany
zájemců. Ke zvýšení kapacity v roce 2020 došlo o 12 lůžek, které ale nebyly v roce 2020 zařazeny do
základní sítě.
Cíl č. 3 – Stavební a prostorové úpravy budovy se službami pro seniory v České Kamenici v souladu s
materiálně technickými standardy se zatím stále nepodařilo splnit. Poskytovatel služby v České
Kamenici opakovaně upozorňuje na nutnost oprav a plánuje rekonstrukci domova pro seniory, která
by znamenala rovněž zvýšení kapacity. Tato rekonstrukce je však vázána na vyhlášení investičních výzev
a spolupráci se zřizovatelem. Jedná se spíše o vizi, bez konkrétnějšího časového výhledu.
Cíl č. 4 – Zvýšení kapacity pečovatelské služby v Děčíně se nepodařilo splnit. Proběhlo mapování
potřebnosti v celém regionu Děčínska – zejména České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí a jeho
spádových obcích. Benešovsko: Již je vyhotovena Demografická studie a Výzkumná zpráva –
sociologické šetření skupin. Připravuje se návrh nové struktury Komunitního plánu péče města Benešov
nad Ploučnicí. Pracovní skupiny připravují nadefinování návrhu priorit a opatření – výstupy analýz.
Zjištěno především:
•
•
•

Chybějící kapacity terénních sociálních služeb pro seniory na území města Benešov nad Ploučnicí,
část seniorů nevyužívá aktuální nabídku volnočasových aktivit a klubu seniorů,
část seniorů žije v single domácnostech a v bariérových bytech, což může komplikovat jejich
setrvání v domácím prostředí v případě větších nároků na pomoc při sebeobsluze.

Zároveň v okolí České Kamenice je monitorována poptávka po službě a jeden poskytovatel plánuje
personální navýšení spojené se zvýšením kapacity služby.
Dochází ke zvyšování poptávky po službě v odpoledních a večerních hodinách, víkendech či svátcích.
Poskytovatelé v souvislosti se zaváděním karet dané sociální služby a požadavků ze strany kraje,
začínají rozšiřovat provozní doby služby dle aktuální poptávky. S tím je spojené spíše jen zvyšování
personálního zajištění služby a ne zvyšování kapacit služby. V roce 2020 nedošlo k naplnění tohoto cíle,
protože poskytovatelé se zaměřili spíše na zvýšení provozní doby služby. Dochází ke zvyšování
poptávky i jiných skupin osob a nejenom seniorů. Jedná se o osoby po těžkých úrazech, zotavující se
po dlouhé nemoci, pečující osoby, které potřebují krátkodobou výpomoc, apod. Potřeba seniorů i
těchto osob není v ČK naplňována. Nedošlo zatím k rozšíření kapacity a ani rozšíření provozní doby této
služby v České Kamenici.
Je ale předpoklad, že v příštím roce bude docházet k rozšíření i kapacity a to hlavně v regionu, kde se
poptávka zvyšuje (především Česká Kamenice a Benešov)

Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace
pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně

Částečně splněno

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici

Částečně splněno

PRIORITA č. 2
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Priorita č. 2 – Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace pobytových zařízení pro
osoby se zdravotním postižením
Cíl č. 1 – Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně se podařilo splnit částečně v minulých
letech. Jeden z poskytovatelů v roce 2019 v Děčíně navýšil kapacity služby a vybudoval komunitní
chráněné bydlení v kapacitě 4 lůžek pro osoby s mentálním postižením a zároveň snížil kapacity služby
domova pro osoby se zdravotním postižením o 4 lůžka. Další poskytovatel realizuje investiční záměry,
díky kterým bude možné navýšení kapacity služby v Děčíně v roce 2021 a 2022
a to pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením. Proces hodnocení
investičních projektů a následná realizace se prodlužuje oproti původnímu plánu (r. 2020). Také jeden
poskytovatel ze svého záměru odstoupil. Poptávka po službě stále mnohonásobně převyšuje nabídku.
Navíc se předpokládá navýšení kapacity i pro klienty z ústavního prostředí a osoby odcházející z
psychiatrických léčeben, pro které je komunitní způsob poskytování sociální služby vhodný.
Cíl č. 2 – Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici je splněno částečně, jelikož v roce
2018 došlo k částečnému navýšení kapacity a to pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním,
a které spadají také do okruhu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách.
Poskytovatel plánuje další navýšení kapacity služby v tomto městě. K navýšení mělo dojít v roce 2020
o 5 lůžek v rámci schváleného a podporovaného projektu IROP KÚÚK Transformace a
deinstitucionalizace DZR v České Kamenici. S ohledem na prodloužení realizace stavebních úprav dojde
k navýšení kapacity až v roce 2021.

PRIORITA č. 3

Cíl 1

Sdílení praxe a vzájemná spolupráce mezi poskytovateli

Splněno/Nesplněno

Hledání nových forem sdílení praxe mezi poskytovateli a jejich
realizace. Se zaměřením na více oblastí: např. sdílení praxe a
zkušeností, společné vzdělávání pracovníků, přímé poskytování
služeb, spolupráce se studenty, spolupráce se zdravotnickým
sektorem a nastavení případně nových forem spolupráce.

Částečně splněno

Priorita č. 3 – Sdílení praxe a vzájemná spolupráce mezi poskytovateli
Cíl č. 1 – Hledání nových forem sdílení praxe mezi poskytovateli a jejich realizace. Se zaměřením na
více oblastí: např. sdílení praxe a zkušeností, společné vzdělávání pracovníků, přímé poskytování
služeb, spolupráce se studenty, spolupráce se zdravotnickým sektorem a nastavení případně nových
forem spolupráce. V minulých letech se dařilo plnit částečně. Někteří poskytovatelé spolupracují
zejména v oblasti vzdělávání: např. poskytují stáže ve svých organizacích jiným poskytovatelům
v regionu. Byl testován i model intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli a klienty s cílem zefektivnit
podporu poskytovanou společným klientům při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Došlo k
nastartování plnění tohoto cíle již v roce 2019, ale v roce 2020 s ohledem na současnou situaci nebyl
naplňován. Zároveň došlo k přeformulování této potřeby pro další období. Je více cíleno na spolupráci
mezi poskytovateli sociálních služeb a studenty v oboru sociální práce za účelem zvýšení motivace a
prestiže k setrvání právě v tomto oboru. Tato priorita je společná i pro služby prevence v regionu
Děčínsko a byly v letech 2019 i 2020 realizovány jednotlivé kroky vedoucí k naplnění tohoto cíle.
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PRIORITA č. 4

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob
s kombinovaným duševním onemocněním a osob s poruchou
autistického spektra a jejich rodinných příslušníků.

Splněno/nesplněno

Cíl 1

Zmapování potřeb a podmínek stávajících sociálních služeb, které
povedou k zpřístupnění služeb pro osoby s kombinovaným
duševním onemocněním a s poruchou autistického spektra, kteří
potřebují vyšší míru podpory.

Nesplněno

Priorita č. 4 – Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným
duševním onemocněním a osob s poruchou autistického spektra a jejich rodinných příslušníků.
Nebyla zahájena realizace tohoto cíle. Byl jen zatím promyšlen postupný plán realizace daného cíle,
ale s ohledem na vývoj v roce 2020 (COVID - 19, nouzový stav) byla realizace tohoto cíle odložena.
Priorita č. 5 – Zvýšení informovanosti a nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s lékaři
a zdravotnickými zařízeními.
Nebyla zahájena realizace tohoto cíle. Byl jen zatím promyšlen postupný plán realizace daného cíle,
ale s ohledem na vývoj v roce 2020 (COVID - 19, nouzový stav) byla realizace tohoto cíle odložena.

PRIORITY PRO ROK 2021
PRIORITA č. 1

Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro seniory

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem v Děčíně.

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně.

Cíl 3

Stavební a prostorové úpravy budovy se službami pro seniory v České Kamenici v souladu
s materiálně technickými standardy.

Cíl 4

Rozšíření provozní doby pečovatelské služby v Děčíně a České Kamenici, zvýšení kapacity
služby v České Kamenici, Benešově a případně i v Děčíně

PRIORITA č. 2

Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace pobytových zařízení pro
osoby se zdravotním postižením

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně.

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici.

PRIORITA č. 3

Sdílení praxe a vzájemná spolupráce mezi poskytovateli
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Cíl 1

Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí, zvyšování kvality
poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.

PRIORITA č. 4

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným
duševním onemocněním a osob s poruchou autistického spektra a jejich rodinných
příslušníků.

Cíl 1

Zmapování potřeb a podmínek stávajících sociálních služeb, které povedou k zpřístupnění
služeb pro osoby s kombinovaným duševním onemocněním a s poruchou autistického
spektra, kteří potřebují vyšší míru podpory.

PRIORITA č. 5

Zvýšení informovanosti a nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s lékaři a
zdravotnickými zařízeními

Cíl 1

Navržení způsobu řešení vedoucích k lepší spolupráci zdravotního sektoru (lékařů,
nemocnice) s poskytovateli sociálních služeb. Zahájení realizace aktivit směřujících ke
zvýšení informovanosti zdravotnického sektoru a rozšíření funkční spolupráce.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

11

14

6

36

40

2

2

4

2

8

8

0

0

2

1

2

2

ORP Děčín celkem

1

11

14

6

36

40

2

2

4

2

8

8

0

0

2

1

2

2

Děčín

1

11

14

4

29

32

1

1

1

2

8

8

0

0

2

1

2

2

Česká Kamenice

1

3

4

1

1

3

Jílové

1

4*

4

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

17

29

0

0

0

3

110

110

4

151

172

3

87

98

4

76

96

ORP Děčín celkem

2

17

29

0

0

0

3

110

110

4

151

172

3

87

98

4

76

96

Děčín

2

15+2**

29

1

18

18

3

70+13**

104

2

59

70

3

45

61

Česká Kamenice

1

46

46

1

68

68

1

18+10***

28

1

31

35

Huntířov (Oleška)

1

46

46

Pozn.: **13 lůžek (2 služeb) nejsou zařazena do Základní sítě kraje
*** 10 lůžek nejsou zařazena do Základní sítě
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je využívána seniory, osobami se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením a i
osobami s duševním onemocněním od 6 let. Hlavně je služba využívána seniory a lidmi se zdravotním postižením
a to převážně ve městě Děčín. Služba je poskytována v menší míře i v přilehlých obcích (např. Jílové u Děčína,
Modrá, Malá Veleň a v Benešově nad Ploučnicí). V mnoha případech mají občané vlastní zdroje, nahrazující
osobní asistenci nebo je využívána pečovatelská služba a domácí komplexní péče. Služba v současné době
dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně. V případě zvýšení poptávky z okrajových obcí a dalších měst a obcí
v regionu Děčínska bude potřeba navýšení kapacit a také zohlednění časové náročnosti při zajištění služby
v terénu v daných lokalitách. V případě zvýšeného zájmu je poskytovatel schopen reagovat a navýšit individuální
okamžitou kapacitu.

§ 40 – Pečovatelská služba
Jedná se o sociální službu, kterou poskytují subjekty ze všech měst regionu. Cílovou skupinou jsou v naprosté
většině senioři. Města Děčín a Jílové mají v majetku domy, ve kterých je provozována pečovatelská služba
terénní formou. Terénní forma je provozována v nejbližším okolí všech obcí v přirozeném domácím prostředí
klientů. V České Kamenici a jejich spádových obcích je služba zajištěna jedním poskytovatelem v místě. Zároveň
je monitorovaná zvyšující se poptávka po službě v okolí České Kamenice, na kterou poskytovatel plánuje
zareagovat zvýšením kapacity a navýšením personálu. Na Benešovsku je zajišťována poptávka po službě hlavně
prostřednictvím komplexní domácí péče.
Služba, je velmi dobře dostupná zejména ve městech a větších obcích, v okrajových částech regionu je službou
známou, ale méně využívanou vzhledem k sociálním aktivitám obcí, sousedské a rodinné výpomoci. Vzhledem
ke snížení kapacity osobní asistence a odlehčovací služby, existuje předpoklad zvýšeného zájmu o pečovatelskou
službu.
Ve městě Děčín i Česká Kamenice je sledována stále zvyšující se poptávka po službě v odpoledních a večerních
hodinách a také o víkendu. Zároveň je v České Kamenice monitorována poptávka nejenom ze strany seniorů,
ale také osob po těžkých úrazech, zotavující se po dlouhé nemoci, pečující osoby, které potřebují krátkodobou
výpomoc apod.
V současné době je služba v těchto časech v Děčíně zajištěna jen dvěma poskytovateli (kteří jsou schopni zajistit
službu v čase od 7:00 – do 22:00 a 7 dní v týdnu). Poskytovatelé v souvislosti se zaváděním karet dané sociální
služby a požadavků ze strany kraje, se začínají zabývat rozšířením provozní doby služby dle aktuální poptávky,
přičemž by měla být služba dostupná každý den minimálně v časovém rozmezí 7:00 - 21:00 hodin včetně víkendů
a svátků a dále rozšířením cílové skupiny na všechny osoby, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, včetně rodin s dětmi, nepříznivou situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby
(pečovatelská služba se již nebude prioritně zabývat péčí pouze o seniory). Poskytovatelé zavádějí změny –
rozšíření provozní doby a zvyšují personální obsazení služby.
Služba je kombinována také se službami komplexní domácí péčí či osobní asistencí. Zároveň je reálný
předpoklad, že poptávka po službě se bude více zvyšovat s ohledem na nedostatek míst v zařízeních domovů
pro seniory.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba je dostupná jak ve městě Děčín, kde cílovými skupinami jsou osoby s mentálním postižením,
s kombinovaným postižením a duševním onemocněním se zaměřením zejména na zvýšení dovedností nutných
pro budoucí samostatné bydlení, tak i v České Kamenici, kde je služba poskytována osobám s chronickým
duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách. Služba
probíhá v přirozeném prostředí ve vlastních nebo nájemních bytech klientů. Službu využívají i lidé přicházející
z rodin, které již nejsou schopny nadále svému členovi rodiny poskytovat podporu a dávají přednost této
komunitní službě před jinou pobytovou službou. Zároveň do služby vstupují i lidé ze služeb chráněného bydlení,
jako do návazné služby založené na nižší míře podpory.
Je sledován ale nárůst poptávky po službě. Poptávka po službě je a bude v budoucnu ještě větší s ohledem
na probíhající transformaci ústavních pobytových služeb v kraji a v souvislosti s probíhající transformací
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psychiatrických léčeben. Na toto bude nutné reagovat zvýšením kapacity v dalším období. Dle schváleného a
podporovaného projektu IROP OCH Česká Kamenice Transformace a deinstitucionalizace DZR od KÚÚK má dojít
k navýšení kapacity této služby o 2 (individuální okamžitá kapacita služby) a to v regionu České Kamenice (v
ideálním případě ještě v roce 2021, po dokončení investičního projektu jednoho poskytovatele.

§ 44 – Odlehčovací služby (terénní a ambulantní)
V regionu je poskytována kromě pobytové i terénní a ambulantní forma odlehčovací služby. Terénní forma
služby je dobře dostupná v samotném městě Děčín a je využívána. V dalších městech a jejich spádových obcích
není služba využívána. Je nahrazována spíše komplexní domácí péči. Důvodem malého využívání služby je
s největší pravděpodobností špatná informovanost o smyslu služby a o možnostech jejího využití. Zároveň
terénní forma bývá zájemci mimo město Děčín odmítnuta v některých případech i z důvodu finanční
nákladovosti (doprava pracovníků). Ambulantní forma služby je zajištěna jen jedním poskytovatelem v Děčíně.
Cílovou skupinou jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři.

§ 44 – Odlehčovací služby (pobytové)
V regionu je poskytována pobytová forma služby, která je dobře dostupná v Děčíně.
Je patrné, že poptávka po službě převyšuje nabídku.
O službu je zájem v průběhu celého roku, zvláště exponované je období dovolených letních či zimních, vánoční
svátky a konec roku. O službu žádají i osoby z jiného regionu, hlavně z Ústecka, kde tato služba zcela chybí.
Cílovou skupinou služby jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři. Do jisté míry je u jednoho
z poskytovatelů v rámci komplexní péče suplována hospicová péče. Ojediněle o službu žádají osoby, které jsou
po úrazech a nedosáhly ještě seniorského věku.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu je provozováno zařízení, které nabízí přímou obslužnou péči o seniory v ambulantní formě. Služba je
určena zejména seniorům s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou aj. poruchami
kognitivních funkcí). Služba dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně. Občané z Českokamenicka tyto služby příliš
nevyužívají. Důvodem mohou být také různé „kluby seniorů“ v okolních městech a obcích, které nabízejí
volnočasové aktivity. Menší obce a vzdálenější lokality jsou pokryty spíše „sousedskou“ komunitou s aktivitami
„na míru“ pro místní obyvatele. Služba je v Děčíně realizována jediným poskytovatelem Prosapia, z.ú., který ji
ale bude k 31. 12. 2020 ukončovat u 2 služeb.
Důvodem zrušení služby je kombinace dvou zásadních faktorů, a to nárazová využívanost cílové skupiny seniorů
a vysoká finanční náročnost služby se specifickým zaměřením na osoby s Alzheimerovou chorobou (a s ní
související ne/stabilní zajištění financování dané služby). Využívání služby cílovou skupinou seniorů s
Alzheimerovou chorobou, případně jinou poruchou kognitivních funkcí je nepravidelné, a to zejména s ohledem
na malou kapacitu služby - neumožňuje vytvářet rozsáhlé pořadníky v době, kdy je služba kapacitně naplněna a
pokud některý zájemce o službu vyčkává, jeho zdravotní stav se do okamžiku, kdy by bylo možné mu službu začít
poskytovat, zhorší natolik, že již není možné přijmout ho do ambulantní služby. Pak nastává období, kdy je služba
po přechodnou dobu využívána méně.
Kapacita pro rok 2021 byla ponechána. Dále bude sledována poptávka po službě v roce 2021 i případně z řad
jiné cílové skupiny a následně může být optimální kapacita i snížena.

§ 46 – Denní stacionáře
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením.
Poskytovatel podporuje zejména rozvoj schopností uživatelů vést běžný způsob života, včetně podpory jejich
nezávislosti v rozhodování o osobních záležitostech. Stacionář umožňuje klientům trávit čas aktivním způsobem
dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí nemohou věnovat. Tuto službu využívají kromě
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občanů Děčína i občané okolních obcí a měst (Benešovsko), přičemž poptávka v poslední době odpovídá
současným kapacitám. Služba dostatečně pokrývá poptávku v regionu.
47 – Týdenní stacionáře
V minulosti byla tato služba poskytována, ale pro nezájem ze strany klientů byla zrušena. Tuto službu
v současnosti neposkytuje žádný subjekt v regionu, za poslední dobu nebyl projeven žádný zájem ze strany
veřejnosti. V rámci komunitních plánů měst Děčín a Česká Kamenice není tato služba zahrnuta v cílech
a opatřeních pro nejbližší období.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V regionu je služba poskytována ve čtyřech zařízeních. Jeden z poskytovatelů přijímá přednostně zájemce
z hlavního města Prahy. Všichni poskytovatelé prošli humanizací této pobytové služby v různém rozsahu a
v různých formách. Všichni poskytovatelé podporují své klienty při přechodu do komunitních typů služeb,
přičemž zájem o umístění do zařízení ze strany veřejnosti je neměnný. Kapacita tak zůstává zachována ve
stejné výši s výjimkou jednoho poskytovatele. Ten ve dvou svých zařízeních snížil kapacitu o 4 lůžka a současně
od ledna 2019 navýšil kapacitu o 4 lůžka ve službě chráněné bydlení. Statutární město Děčín má v plánu
rekonstrukci zázemí jednoho z poskytovatelů služby - zastaralého objektu Domova pro osoby se zdravotním
postižením Boletice, přičemž samotná kapacita zařízení nebude zvýšena.
Jeden z poskytovatelů dlouhodobě spolupracuje i se službou Chráněné bydlení v České Lípě (Liberecký kraj),
kam např. jen v minulém roce přešli 2 klienti.
Jsou evidování zájemci o službu (v řádech jednotek), kteří ale nespadají do cílové skupiny a mají specifické
potřeby, které nejsou schopni současní poskytovatelé služby uspokojit. Jedná se o osoby s kombinovaným
postižením – např. s mentálním a duševním onemocněním v kombinaci s poruchami chování. Pro tuto cílovou
skupinu by byl vhodnější jiný druh služby - např. domov se zvláštním režimem či chráněné bydlení uzpůsobené
potřebám této cílové skupiny. Tyto služby však v regionu chybí. Současné domovy se zvláštním režimem a
chráněná bydlení se zaměřují na jiné cílové skupiny a nejsou uzpůsobené specifickým potřebám žadatelů.
Poskytovatelé spolupracují s obcemi a městy v opatrovnických záležitostech. Všichni poskytovatelé nabízejí
standardní fakultativní služby, jako např. doprava klientů služebním vozidlem v rámci města i mimo něj.
§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je v regionu poskytována v Děčíně, České Kamenici a Kytlici, kde přednostně přijímají klienty z hlavního
města Prahy. V přehledu kapacit nejsou uvedeny údaje za tuto službu v Kytlicích, jelikož je to zařízení zřizované
Prahou a pro občany Prahy. Objekt v České Kamenici svým charakterem a původním určením již nevyhovuje
současným nárokům na kvalitu poskytování sociální služby, což je v současné době nejpalčivějším problémem
českokamenického regionu. Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let věku (v České Kamenici od 62 let). Službu
v jednotlivých městech využívají v drtivé většině občané obou těchto měst, v malém počtu i z okolních obcí.
V evidenci poskytovatelů jsou v současné době vedeny stovky žadatelů o službu, což znamená i do budoucna
neklesající zájem a poptávku po tomto typu rezidenční péče. Navýšení kapacity této služby je jednou z priorit,
která v dlouhodobějším horizontu nebude zcela uspokojena vzhledem k vzrůstajícímu počtu žadatelů, je
plánováno významné navýšení kapacity poté, kdy bude rekonstruován objekt v Děčíně – Křešicích.
Jeden z dlouhodobě zavedených poskytovatelů v Děčíně zaregistroval tento druh služby s kapacitou 12 lůžek.
Žádost o zařazení do základní sítě byla podána, ale domovy pro seniory nespadají do výjimek uzavření Základní
sítě dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
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Tato služba je provozována ve městech Děčín a Česká Kamenice. V Děčíně jsou v současné době dva
poskytovatelé. Poskytovatelé mají věkové a cílové skupiny od 35 let věku a 65 let věku, pro osoby s různými
typy demencí včetně Alzheimerovy choroby. Obě zařízení evidují desítky žadatelů. Dlouhodobě neuspokojená
poptávka po této službě nebude v budoucnu vyřešena ani rekonstrukcí budovy v majetku města. Počet
žadatelů o tuto službu dlouhodobě neklesá. V České Kamenici je jeden poskytovatel a cílovou skupinou jsou
muži, ženy od 35 let věku, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo osoby
závislé na návykových látkách. Služba není určena osobám imobilním a pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
Jsou zde poskytovány i fakultativní služby, např. nákupy a doprovody klientů. V současné době má zařízení
desítky aktuálních žádostí, což mnohonásobně převyšuje možnosti poskytovatele. Přijímáni jsou zejména
žadatelé, u kterých je předpokládána schopnost v budoucnu přejít do návazných komunitních služeb jako je
chráněné bydlení nebo podpora samostatného bydlení. Poskytovatel služby v České Kamenici v roce 2020
plánuje snížení kapacity této služby, ale tomu bude předcházet navýšení služby chráněné bydlení v roce 2021
(doposud není rozhodnuto).
Současní poskytovatelé nejsou schopni reagovat na žádosti osob z jiných cílových skupin zejména osob
s kombinovaným postižením – např. s mentálním a duševním onemocněním v kombinaci s poruchami
chování. Tyto osoby mají specifické potřeby a není zcela žádoucí jejich soužití s osobami z cílových skupin, na
které se nyní zaměřují současní poskytovatelé služby v regionu Děčínska. Je poptávána terapeutická komunita
pro osoby chronicky duševně nemocné ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je poskytována v Děčíně a České Kamenici, přičemž klienty chráněného bydlení jsou buď bývalí klienti
domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří jsou schopni žít v komunitním typu bydlení, nebo je služba
poskytována klientům přicházejícím přímo z domácího prostředí. Zvyšuje se kapacita chráněného bydlení, ale
v domovech pro osoby se zdravotním postižením zatím počet lůžek neklesl. Jen u jednoho poskytovatele v
jeho dvou zařízeních se službou Domov pro osoby se zdravotním postižením, došlo ke konci roku 2018 ke
snížení kapacity o 4 lůžka ve službě DOZP a současně navýší kapacitu o 4 lůžka ve službě chráněné bydlení.
Do budoucna se dá předpokládat nárůst chráněných bytů na úkor míst v domovech pro osoby se zdravotním
postižením, popř. i v domovech se zvláštním režimem, což je v souladu s optimalizací sítě sociálních služeb
a s národní strategií transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb. Jde však o proces dlouhodobější
v horizontu více než jednoho roku. Uživateli služby jsou také bývalí obyvatelé Domova se zvláštním režimem
v České Kamenici, kteří mají dostatečné schopnosti pro bydlení ve vlastní domácnosti. Poskytovatel z České
Kamenice má byty i v Děčíně a mimo náš region v Ústí nad Labem.
Je sledován stále se zvyšující se zájem o tuto službu komunitního typu a poptávka převyšuje nabídku
mnohanásobně. O službu často žádají i lidé z rodin, zvyšuje se poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou
podpory a se zajištěním nepřetržitého provozu. Na základě toho byla navýšena optimální individuální kapacita
služby pro následující období.
Současní poskytovatelé na dlouhodobě vzrůstající poptávku po službě reagují plánovaným navýšením kapacit
v následujícím období – v roce 2020 až 2021 a v současné době realizují investiční záměry za účelem
vybudování vhodného zázemí a navýšení kapacit služby dvou poskytovatelů služeb.
Probíhá transformace domova se zvláštním režimem v České Kamenici, kdy dojde ke snížení kapacit služby
DZR a navýšení kapacit služby chráněné bydlení (v roce 2020 a 2021 – dle dokončení realizace investičního
projektu - dojde k navýšení kapacity o 5 lůžek v rámci schváleného a podporovaného projektu IROP KÚÚK
Transformace a deinstitucionalizace DZR v České Kamenici).
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Oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Děčínsku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky

•
•

Dostupnost sociálních služeb
Provázanost sociálních služeb, spolupráce
organizací
Funkční komunitní plánování ve městě Děčíně,
jeho provázanost
Probíhající proces komunitní plánování ve
městech Česká Kamenice a Benešov nad
Ploučnicí
Rozmanitost sociálních služeb odpovídá
potřebám
Stabilní a zkušení poskytovatelé sociálních
služeb
Spolupráce Městského střediska služeb se soc.
službami (dobrá zkušenost, zaměstnávají
obtížně zaměstnatelné osoby).
Dobrá spolupráce Úřadu práce se soc. službami
(spolupráce při práci s nezaměstnanými)

•
•

•
•
•

•

Slabé stránky

•
•
•
•

•

Příležitosti
•
•

Evropské fondy (výzvy)
Nadace, nadační fondy (výzvy na specifické
potřeby cílových skupin)
Možnosti spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb se zaměstnavateli.
Sdílení „dobré praxe“ mezi poskytovateli
služeb (práce se studenty, komunikace se
zaměstnavateli, fundraising)
Vznikající projektová dokumentace k
rekonstrukci budovy bývalého internátu na
Benešovské ul., přičemž v této budově bude
následně umístěn azylový dům, noclehárna
a další služby, což je příležitostí pro řešení
problematiky chybějícího Azylového domu
či noclehárny pro ženy v Děčíně

Sebeprezentace služeb (politici, zaměstnanci)
V Děčíně chybí Azylový dům či noclehárna pro
ženy
V Děčíně a České Kamenici je nízká kapacita
sociálního bydlení
V sociálních službách (př. Nízkoprahová denní
centra, azylový dům, soc. terapeutické dílny,
sociální rehabilitace) chybí kapacity pro
specifické cílové skupiny - osoby s poruchou
autistického spektra, kombinované
s poruchami chování, agresivitou, apod. a
osoby s kombinovaným mentálním a
chronickým duševním onemocněním
Revize: zlepšit spolupráci se školami (př. UJEP –
FSE, PF, střední školy zaměřené na soc. práci a
péči, zdravotní škola)

Rizika
•

Nedostatek profesí pro další podporu klientů
(psychiatři, dětští psychiatři, psychologové,
psychoterapeuti)
• Situace na trhu práce (nedostatek kvalitních
•
pracovníků pro sociální služby)
• Narůstající administrativa
•
• Nepředvídatelnost financování
• Společenská nálada – nepopulárnost sociálních
•
služeb (politici, veřejnost)
• Ukončení činnosti jednoho terénního
programu, čímž se kapacita terénních služeb ve
městě Děčín sníží o 2
●
Současná situace s COVID 19 - možné omezení
služeb a kapacit některých služeb s ohledem na
opatření, obavy lidí, potencionálně velké riziko
- lidé přicházejí o zaměstnání, vypadávají jim
příjmy, možné prohlubování zadlužení a
zhoršování jejich nepříznivé sociální situace
Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Děčínska pro oblast prevence odborného sociálního poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s
kombinovaným duševním onemocněním, cílovou skupinou
„osoby s poruchou autistického spektra“ a jejich rodinných
příslušníků
Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou
k zpřístupnění služeb cílovým skupinám osob s kombinovaným
duševním onemocněním, cílovou skupinou „osoby s poruchou
autistického spektra“ a jejich rodinných příslušníků

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Priorita č. 1 – Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným
duševním onemocněním, cílovou skupinou cílovou skupinou „osoby s poruchou autistického
spektra“ a jejich rodinných příslušníků
Cíl č. 1 - Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou k zpřístupnění služeb cílovým
skupinám osob s kombinovaným duševním onemocněním, cílovou skupinou „osoby s poruchou
autistického spektra“ a jejich rodinných příslušníků.
Tento cíl naplňuje priority SPRSS ÚK na období 2019-2021, konkrétně Cíl 1. Podpora specifických
cílových skupin. Opatření 1.1. – zmapování potřebnosti a podpora rozvoje služeb.
S ohledem na probíhající situaci s onemocněním Covid - 19 v průběhu prakticky celého roku, nebyl
časový prostor ani možnosti pro řešení a plnění tohoto cíle. Tento cíl je však stále aktuální, je potřebné
se mu dále věnovat, proto bude aktuální i pro rok 2021.

PRIORITA č. 2

Zlepšení spolupráce se školami poskytující vzdělávání v oblasti
sociální práce a péče

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí,
zvyšování kvality poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré
praxe mezi poskytovateli.

Částečně splněno

Priorita č. 2 – Zlepšení spolupráce se školami poskytující vzdělávání v oblasti sociální práce a péče
Cíl č. 1 - Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí, zvyšování kvality
poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.
Tento cíl se dařilo i přes omezující situaci v roce 2020 naplňovat. V průběhu roku byli osloveni zástupci
PF UJEP a FSE UJEP. Dobrou spolupráci se podařilo navázat se zástupci FSE. FSE aktuálně realizovala
přípravu nového konceptu praxí pro studenty oboru sociální práce. Na tomto konceptu měli možnost
se zástupci pracovní skupiny podílet (zejména postřehy a připomínkami z praxe). Tento nový koncept
praxí, by měl studenty lépe připravovat do praxe a praxe pro studenty zkvalitnit, neboť klade větší
nároky na samotné studenty, ale i na poskytovatele praxí. Zároveň sociální pracovníci z praxe dostanou
možnost podílet se na představování jednotlivých druhů sociálních služeb přímo při výuce tohoto
předmětu tak, aby studenti měli možnost získat reálnější představu o jednotlivých druzích služeb ještě
před vstupem a výběrem samotné praxe.
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Cíl považujeme pouze za částečně splněný a ponecháváme do dalšího roku, neboť zde je stále značný
prostor pro jeho plnění a realizaci zejména v zaměření též na střední školy s oborem sociální péče,
pečovatelství atd.
PRIORITA č. 3
Cíl 1

Funkční komunitní plánování ve městě Česká Kamenice a
Benešov nad Ploučnicí

Splněno/Nesplněno

Podpora vytvoření funkčních KP v daných městech.

Splněno

Priorita č. 3 – Funkční komunitní plánování ve městě Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí
Cíl č. 1 - Podpora vytvoření funkčních KP v daných městech.
Tento cíl se podařilo splnit. Obě města aktivně pracují na svých komunitních plánech. Někteří členové
pracovní skupiny jsou zároveň členové pracovních skupin komunitního plánování daných měst a
podílejí se aktivně na tvorbě a aktualizaci Komunitních plánů. Proces komunitního plánování v obou
městech je podrobně popsán v popisu regionu.
Priority na rok 2021
PRIORITA č. 1

Cíl 1

PRIORITA č. 2

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným
duševním onemocněním, cílovou skupinou „osoby s poruchou autistického spektra“ a
jejich rodinných příslušníků
Zmapování potřeb a podmínek stávajících sociálních služeb, které povedou k zpřístupnění
služeb cílovým skupinám osob s kombinovaným duševním onemocněním, cílovou
skupinou „osoby s poruchou autistického spektra“ a jejich rodinných příslušníků

Zlepšení spolupráce se školami poskytující vzdělávání v oblasti sociální práce a péče

Cíl 1

Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí, zvyšování kvality
poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.

PRIORITA č. 3

Zajištění dostatečných kapacit a dostupnosti terénních služeb v celém regionu Děčínska

Cíl 1

PRIORITA č. 4
Cíl 1

Navýšení počtu terénních pracovníků

Zajistit dostatečné kapacity sociálního bydlení v celém regionu Děčínska
Podpořit vznik sociálního bydlení v regionu.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma
počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služe
b

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

§ 64

Služby následné péče
pro děti a mládež

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

Region celkem

8

15

34

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

ORP Děčín celkem

8

15

34

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

Děčín

8

15

34

18*

1

2

0

3

1

1

16

2

3

6

84

6

1

2

12

2

1

1

10

2
0

0

0

1

Česká Kamenice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.:

* Kapacita 1 určena pro rodinné poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma
počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služe
b

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

§ 64

Služby následné péče
pro děti a mládež

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

3

0

3

1

1

20

2

ORP Děčín celkem

2

3

0

3

1

1

20

2

Děčín

2

3

0

3

1

1

20

2
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optimální
individuál
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

5

20

10

1

3

20

1

3

7

17

8

3

8

20

10

5

6

47

9

ORP Děčín celkem

2

5

20

10

1

3

20

1

3

7

17

8

3

8

20

10

5

6

47

9

Děčín

2

5

20

10

1

1

2

2

14

3

3

8

20

10

5

6

47

9

1

5

3

5

Česká Kamenice

1+2* 15+5**

Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje
** Kapacita 5 nezařazena do Základní sítě kraje
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

skup.

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

1

0

0

8

1

1

1

ORP Děčín celkem

1

1

0

0

8

1

1

1

Děčín

1

1

5

0

8

1

1

1

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2019

Region celkem

1

29

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

ORP Děčín celkem

1

29

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

Děčín

1

29

39

1

8

16

1

11

11

0

0

5*

Místo poskytování neurčeno

pozn.: * volná kapacita je pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby závislé na návykových látkách jsou optimálně naplněny)
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené návykovými látkami,
užívající návykové látky, ohrožené zadlužením a předlužením, imigranty, osoby řešící vztahové problémy,
problémy v manželství, výchovné problémy s dětmi, opatrovnické spory apod. je poskytováno ve městě
Děčíně. Terénní forma služby jednoho poskytovatele zasahuje do spádových obcí a plánuje své rozšíření do
České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí a jejich spádových obcí. V Děčíně jsou organizace poskytující finanční
poradenství (problematika exekucí, pomoc s jednání s exekutory, otázky dlužného výživného, atp.) Zároveň
jsou v Děčíně dvě poradny s akreditací pro poskytování podpory a pomoci při osobním oddlužení." Největší
převis poptávky nad nabídkou je v rodinné terapii, kde jsou velice dlouhé čekací doby. Kapacita odborného
sociálního poradenství pro osoby se zdravotním nebo duševním postižením odpovídá poptávce. Nabídka
odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené zadlužením a předlužením odpovídá poptávce též díky
využití kapacit z rozvojové sítě služeb. Jako dlouhodobě nedostatečné je hodnoceno Odborné sociální
poradenství pro rodiny s dětmi, které se nachází v rodičovských konfliktech a sporech (opatrovnické spory,
rozvody, výchovné problémy dětí v důsledcích rodičovských konfliktů atd.). Sociální poradenství a specifickou
soc. práci s touto cílovou skupinou a těmito problémy poskytuje pouze jedna organizace v rámci OSP. Dále
pouze jedna organizace poskytuje též terapeutickou pomoc, nicméně kapacity této organizace jsou též velmi
omezeny.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována pouze ve městě Děčíně, což je pro klienty poměrně vhodné umístění v souvislosti
s hledáním práce. Je poskytována cílovým skupinám: muži, matky/otcové s dětmi. Z uvedeného je patrné, že
v regionu naprosto chybí lůžka pro ženy starší bez dětí. Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně
jeví jako optimální, chybí však kapacita pro rodiče s více než 4 dětmi. Mírné navýšení by bylo vhodné
pro samotné muže.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu Děčínsko není žádný poskytovatel této služby, ale zájemci mohou využít domy na půl cesty v jiných
regionech po celé ČR. V Děčíně je o tuto službu poptávka zejména ze strany OSPOD a pracovníků OSV. Tato
poptávka je však nepravidelná a s největší pravděpodobností by nezajistila optimální vytíženost dané služby.
V případě potřeby této služby jsou využívány jiné typy soc. služeb.

§ 59 – Kontaktní centra
Uživatelům návykových látek a jejich blízkým slouží v regionu pouze jedno zařízení přímo v Děčíně. Zařízení
kombinuje dvě sociální služby – kontaktní centrum a terénní programy, přičemž se tým pracovníků částečně
prolíná. Klienti kontaktního centra mohou v jediném okamžiku využít možnosti výměny injekčního materiálu,
testování na HIV, HCV a HbsAq, drobného ošetření, poradenství, sprchování, praní a sušení osobních věcí,
potravinového servisu, vyhledávání práce na internetu apod. Služba řeší otázku nedostatečné individuální
kapacity a spolu s tím i nedostatečného personálního obsazení, aby byl dostatečný prostor pro individuální
sociální práci s klienty.

§ 60 – Krizová pomoc
Službu v regionu Děčínsko neposkytuje žádná organizace. Klienti mohou využít poskytovatele se sídlem
v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena
pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Tato služba je poskytována v regionu ve dvou největších městech – v Děčíně a České Kamenici. Kapacita
v České Kamenici je plně využívána především v zimních měsících. Terénní forma služby však v regionu zcela
chybí, a to zejména v uvedených městech. Vzhledem k faktu, že velká část osob bez přístřeší trpí psychickým
onemocněním, které jim znesnadňuje kontakt se společností, sami pomoc nevyhledávají a je tak nutná pomoc
terénních pracovníků, kteří s nimi pracují v jejich přirozeném prostředí.
§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služby jsou v regionu poskytovány pouze ve městě Děčíně. Pracují s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let
ze sociálně vyloučených lokalit přímo v Děčíně Podmoklech a městské části Boletice nad Labem. Od ledna 2018
zahájila poskytování služby další organizace, jejíž služba je určena mládeži ve věku 15–26 let. Tato služba je
umístěna v Děčíně 1, v těsné blízkosti Děčína 3. Služba má dobrou dostupnost z ostatních městských částí.
Pouze jedna ze služeb má zatím registrovánu i terénní formu poskytování. V menších městech jsou nabízeny
jiné aktivity, a to především díky klubům, které vznikají převážně při školách. Z analýzy Agentury pro sociální
začleňování vyplynula potřeba zřízení NZDM ve městě Česká Kamenice. O možnost vytvoření této služby v
České Kamenici projevil zájem dlouhodobý poskytovatel sociálních služeb se sídlem v Děčíně.
§ 63 – Noclehárny
Přímo v Děčíně je poskytována jediná služba v regionu a je určena dospělým mužům. Lůžka nejsou celoročně
plně využívána, ale v zimním období je kapacita nedostatečná. V regionu zcela chybí noclehárna pro ženy.
Situace je obdobná jako u azylových domů pro ženy. Je potřebné, aby v Děčíně vznikla služba pro ženy.
§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče jsou v regionu Děčínsko poskytovány přímo v Děčíně a pracují s osobami závislými
na návykových látkách. Kapacita pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách je dostačující.
U cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním je situace v regionu zcela odlišná. Zařízení
tohoto typu na Děčínsku zcela chybí. Klienti, kteří již nejsou indikováni pro zdravotnická zařízení, ale stále ještě
nejsou schopni samostatného života, se tak nemají kam uchýlit. Optimální kapacitu pobytových i ambulantních
služeb je třeba navýšit právě pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tuto sociální službu poskytují v regionu 2 poskytovatelé. Služba je v regionu poskytována terénní a ambulantní
formou, a to v Děčíně a přilehlých obcích. Obě služby jsou vytížené, ale zatím schopné přijímat nové klienty.
Jedna ze služeb, která dojíždí v rámci terénní formy i do města Česká Kamenice a Benešova nad Ploučnicí je
na „hraně“ svých kapacitních možností a není schopna určit, do kdy bude moci nadále přijímat nové klienty.
V České Kamenici vyplynula z analýzy Agentury pro sociální začleňování potřeba rozšířit tuto sociální službu o
1,0 úvazek, díky kterému by služba mohla být poskytnuta dalším 10 – 15 potřebným rodinám.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu poskytována ambulantní i terénní formou. Nabídka služeb v současnosti uspokojuje
poptávku. V regionu působí též zájmové spolky seniorů.
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§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Děčíně a České Kamenici. Dílna v České Kamenici je určena
pro uživatele domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení i uživatele z domácího prostředí.
V současné době je evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou podpory a osoby s kombinovaným
postižením a specifickými potřebami (např. cílové skupiny „osoby s poruchou autistického spektra“ a jejich
rodinných příslušníků, lidé s kombinovaným mentálním a duševním postižením případně s poruchami
chování). Poptávka po službě se s ohledem na probíhající transformaci pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením a na rozvoj komunitních typů služeb péče – podpora samostatného bydlení a chráněné
bydlení bude stále zvyšovat. Dále je předpoklad, že v návaznosti na Reformu psychiatrické péče se bude
zvyšovat poptávka po službě ze strany osob s chronickým duševním onemocněním.
U této služby probíhá činnost zejména ve skupině.

§ 69 – Terénní programy
Terénní programy poskytují děčínské organizace, a to terénní programy pro osoby ohrožené návykovými
látkami a pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit. V lednu 2018 došlo k rozšíření terénních programů u dvou
organizací (s cílovou skupinou zejména osob sociálně vyloučených, či ohrožených sociálním vyloučením a osob
v krizi). Adiktologické terénní programy fungují v Děčíně, České Kamenici, Jílovém, Benešově nad Ploučnicí a
přilehlých obcích. Poskytuje je pouze jediná organizace. V roce 2018 došlo k potřebnému kapacitnímu
navýšení terénního programu, které umožňuje působení dvou týmů pracovníků v terénu zároveň (v odlišných
lokalitách). Díky tomu je program zajišťován efektivněji z hlediska času i působnosti a lze jej rozšířit dle potřeby
také do malých obcí na Děčínsku. Ostatní terénní programy jsou poskytovány především v Děčíně, v sociálně
vyloučených lokalitách. V regionu Děčínsko je vysoký počet osob žijících ve vyloučených lokalitách. Jsou to
většinou osoby, kterým nevyhovují ambulantní služby, proto je třeba poskytovat jim potřebné služby přímo
v místě jejich bydliště. Terénní práci provádí také oddělení sociální práce a služeb Magistrátu města Děčín.
Od 1. 1. 2021 skončí působnost projektů financovaných z ESF, které se týká i terénních programů, a činnost
ukončí jeden z terénních programů. Tímto však dojde ke snížení kapacit ve městě Děčíně o 2. Ostatní terénní
programy jsou plně vytížené a pokrytí regionu tak bude s ohledem na množství vyloučených lokalit a počtu
osob ohrožených sociální vyloučení zcela nedostatečné.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je poskytována v rámci regionu Děčínsko hlavně ve městě Děčín. Je poskytována
ambulantní a terénní formou. U všech služeb poptávka vysoce převyšuje nabídku. Zároveň zde platí, stejně
jako u sociálně terapeutických dílen, že poptávka po službě se s ohledem na probíhající transformaci
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj komunitních služeb péče (podpora
samostatného bydlení a chráněné bydlení) stále zvyšuje. Je předpoklad, že v návaznosti na Reformu
psychiatrické péče se bude zvyšovat poptávka po službě ze strany osob s chronickým duševním onemocněním.
Stejně jako u sociálně terapeutických dílen je také evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou
podpory a osoby s kombinovaným postižením a specifickými potřebami (např. osoby s poruchou autistického
spektra, osoby s kombinovaným mentálním a duševním postižením, případně s poruchami chování).
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2. REGION CHOMUTOVSKO
Region Chomutovsko je tvořen 2 správními obvody obcí s rozšířenou působností – SO ORP Chomutov
a SO ORP Kadaň.
V okrese Chomutov k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 5 530 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 6,4 % ve věku od 15-64 let, z toho 6,9 % žen a 5,9 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,4 %,
průměr celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV).
Vlivem nízké vzdělanostní úrovně obyvatel a vyšší míry nezaměstnanosti oproti celorepublikovému
průměru se v regionu nachází vysoké procento osob v exekuci – každý pátý občan regionu nese břímě
exekuce a na každého občana v exekuci připadá průměrně 5 exekucí. Dalšími problémy je zneužívání
návykových látek, koncentrace sociálně slabých obyvatel nejen z České republiky ve vybraných
lokalitách regionu, a tím riziko nárůstu a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit, narušení zdravých
vztahů v rodině i mimo ni. Na území Chomutovska se sociálně vyloučené lokality vyskytují ve městě
Chomutov a Jirkov. Na tomto území dle kvalifikovaných odhadů žije cca 9 000 Romů (z nichž cca 5 000
tvoří podíl sociálně vyloučených Romů).
Město Chomutov má platný Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov
2018–2021. Město Kadaň má dobíhající Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb
na roky 2017-2020 pro města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. Od roku 2021 bude obec Vejprty
komunitně plánovat samostatně.
V současné době je region přiměřeně saturován pobytovými sociálními službami, zaměřenými na
poskytování péče zejména o seniory, handicapované a chronicky nemocné klienty. V minulých letech
proběhla restrukturalizace v Domově sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., která vedla ke vzniku 6
lůžek pro osoby s poruchami autistického spektra. Přestože došlo v regionu k mírnému navýšení
ambulantních a terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, konkrétně
pečovatelských služeb, stále kapacita nepokrývá potřebu. V souvislosti s reformou psychiatrické péče
a vznikem Centra duševního zdraví je od 1. 1. 2020 v Chomutově poskytováno chráněné bydlení pro
osoby s chronickým duševním onemocněním. U jedné z příspěvkových organizací Ústeckého kraje
došlo ke vzniku dvou lůžek v rámci reformy psychiatrické péče.
Výstupem komunitního plánování za ORP Chomutov je potřeba chráněného bydlení pro osoby s
mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, vzešla potřeba odlehčovací služby pro osoby s
mentálním postižením a potřeba odlehčovacích služeb pro osoby v terminálním stádiu nemoci
spojenou s paliativní a hospicovou péčí, zároveň je třeba zajistit v regionu i terénní hospicovou péči.
Na území ORP Kadaň se do budoucna plánuje snižovat počty kapacit v Domovech pro seniory, ve
prospěch pobytových služeb určeným lidem s demencí.
V uplynulých letech došlo v regionu k rozšíření stávajících sociálních služeb a vzniku několika služeb
nových. Zejména se jedná o služby poskytované v přirozeném prostředí obyvatel pro podporu
přirozeného způsobu života a snižování dopadu sociálního vyloučení. K rozšíření došlo na základě
analýz jednotlivých lokalit realizovaných ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování napříč
celým ORP a plánováním služeb v rámci komunitních plánů – společný komunitní plán pro ORP Kadaň
a společný komunitní plán pro ORP Chomutov. Otázkou zůstává, jaká je budoucnost nově zřízených
služeb a nových kapacit stávajících služeb financovaných z evropských fondů. I přes zmiňované
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rozšiřování se nedá říci, že kapacita stávajících služeb je dostačující a odpovídá poptávce a potřebě
obyvatel regionu Chomutovsko. Nedostatečná kapacita je zejména u poraden pro konkrétní cílové
skupiny či oblasti řešení – mezilidské vztahy a rodinné poradny, lokálně pak poradny pro cizince a oběti
domácího násilí a v celém ORP terénní služby pro osoby se zdravotním postižením podporující jejich
sociální začlenění.
V regionu Chomutovska se zvyšuje procento lidí, kteří nemají nárok na výplatu starobního důchodu,
přestože dovršili důchodový věk, nemají kde bydlet nebo žijí na ulici. Žijí na okraji společnosti, s
přibývajícím věkem a vlivem stylu života dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Občas využívají
služby sociální prevence (noclehárny a azylové domy). Nedostatečně zajištěné jsou osoby s
psychiatrickými diagnózami, osoby závislé na alkoholu, drogách či jiných omamných látkách. Právě pro
tyto osoby je nedostatek míst k ubytování, problémem je ale i jejich způsob života, kdy sami nejeví
zájem svou situaci řešit a na jejich potřeby upozorňuje spíše jejich okolí. V posledních letech narůstá
potřeba zřízení pobytové služby pro osoby se specifickými potřebami tzv. „Přístav“ (Pobytové zařízení,
které slouží osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách.).
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Oblast služeb sociální péče na Chomutovsku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

spolupráce obcí na komunitním plánu pro celé
území ORP (spojením několika komunitních
plánů)
podpora služeb v komunitních plánech
důraz na kvalitu poskytovaných služeb
prostupnost služeb
spolupráce mezi poskytovateli sociálních
služeb, ochota pomáhat si a sdílet zkušenosti
spolupráce s veřejnou správou a podpora
zřizovatelů
ochota a snaha poskytovatelů aktivně
přizpůsobit služby potřebám občanů v regionu
spolupráce se školami, možnost praxe pro učně
i studenty
široké spektrum sociálních služeb
akční kluby seniorů

•

•

•
•

•

•
•
•
Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•

•

Rizika

podpora terénní práci s důrazem na institut
neformálních podpůrců (dobrovolníci apod.)
rozšiřování pečovatelské služby a osobní
asistence v malých obcích
rozšiřování nabídky služeb pro osoby s demencí
v terénu, procvičování paměti a jiné
rozšiřování nabídky krátkodobých pobytů pro
osoby s duševním onemocněním, s demencí
využívání nové technologie při práci se seniory
a zdravotně postiženými
podpora laické pečovatele o osoby žijící
v domácnostech
podpora motivačních aktivit zaměřených na
zvýšení orientace mladých lidí na zaměstnání
v sociálních službách
podpora služeb se zaměřením poskytování
péče pro klienty:
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nedostatek služeb pro osoby:
s duševním onemocněním,
s kombinovaným a mentálním postižením.
nedostatek pobytových a ambulantních služeb
pro osoby závislé na alkoholu a jiných
omamných látkách
chybí terénní a ambulantní služby pro osoby s
demencí
nedostatek pobytových a ambulantních služeb
pro osoby se specifickými potřebami (osoby
s poruchou
autistického
spektra
s psychiatrickými diagnózami a jiné poruchy) –
věková struktura: dospělí a senioři
Chybí služby (např. tzv. „Přístav“) pro
specifické cílové skupiny (nízkopříjmové
osoby, multimorbidita, osoby se závislostí,
nesoběstačné osoby) – absence návaznosti
péče na zdravotní služby
v malých obcích nedostatek pečovatelské
služby, chybí i základní sociální poradenství
chybí dostupná terénní péče o klienty
v terminálním stádiu
časově náročná administrativa

•

•
•
•
•
•
•

narůstající počet osob:
1. s demencí
2. s problémovým chováním
3. závislých na alkoholu a jiných omamných
látkách
narůstající počet osob, kteří nebudou mít nárok
na výplatu důchodu
narůstající náklady na poskytování pobytových
služeb
zvýšení rizik výskytu infekčních onemocnění
v sociálně slabých lokalitách
zvýšený počet klientů s MRSA (izolace)
nedostatek praktických lékařů a lékařů
psychiatrů v pobytových službách
nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců
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v terminálním stádiu,
s demencí,
s problémovým chováním,
závislých na alkoholu a jiných omamných
látkách.
Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Chomutovska pro oblast sociálních služeb péče
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé
osoby v jejich původním prostředí

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zahájit provoz nově zřízené sociální služby Chráněného bydlení
v Chomutově pro osoby s duševním onemocněním CDZ + 11 míst –
poskytovatel Fokus Labe – Centrum duševního zdraví Chomutov

SPLNĚNO

Cíl 2

Navýšit Pečovatelskou službu v ORP Chomutov o kapacitu +1,
poskytovatel Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

NESPLNĚNO

Cíl 3

Navýšit Pečovatelskou službu v ORP Kadaň o kapacitu +1,
poskytovatel Městská správa sociálních služeb Kadaň

NESPLNĚNO

Cíl 4

Připravit podmínky pro zaregistrování nově vzniklé služby DZR
v Kadani (v souladu s optimalizací DS – ve výši snížených lůžek
registrovat kapacitu DZR) + 20 míst - poskytovatel Městská správa
sociálních služeb Kadaň

Cíl 5

Snížit kapacitu DS v Kadani (v rámci optimalizace kapacity snížení ve
prospěch DZR) – 20 míst, poskytovatel Městská správa sociálních
služeb Kadaň

NESPLNĚNO

NESPLNĚNO

Priorita č. 1 Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby v jejich původním
prostředí
Cíl 1: V roce 2020 zahájil provoz nový Recovery House v Chomutově s kapacitou 11 míst. Jedná se o
registrovanou sociální službu chráněné bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.
Služba podporuje klienty v přechodu k samostatnému životu.
Cíl 2: Nepodali žádost, podají v roce 2021 - navýšení kapacity s platností od 1. 1. 2022
Cíl 3: Nepodali žádost, zájem trvá, přesunuto do cílů na rok 2021
Cíl 4,5: Nepřesunuto do cílů na rok 2021 (otázka výhledového cíle)

PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA
č. 1

Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby v jejich původním
prostředí

Cíl 1

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MěÚSS Jirkov v souladu s režimem, který odpovídá času
poskytování od 7-21 hodin 365 dní v roce s průměrnou kapacitou 3.

Cíl 2

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Diecézní charitě Litoměřice (Charitní pečovatelská
služba, Březenecká 4804, 430 04 Chomutov) v souladu s režimem, který odpovídá času
poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny
(Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
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Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MSSS Kadaň v souladu s režimem, který odpovídá času
poskytování od 7-21 hodin.
Cíl 3

Rozložení kapacit: Po-Pá 7.00 - 15.30 okamžitá kapacita 5, od 15.30 - 21.00 okamžitá kapacita 1
dle požadavků klientů, So – Ne včetně svátků okamžitá kapacita 1 včetně personálního
zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 4

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MUSS Klášterec nad Ohří v souladu s režimem, který
odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny
cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 5

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v SOS Chomutov v souladu s režimem, který odpovídá
času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové
skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 6

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Společně proti času, o.p.s. Chomutov v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního
zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 7

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o. Chomutov
v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně navýšení
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny na pokrytí povinného rozložení pracovní
doby (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 8

Rozložení kapacit Osobní asistence v Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Chomutov v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v
ZS)

Cíl 9

Rozložení kapacit Osobní asistence v Důstojném životě pro zdravotně postižené, o.p.s. Jirkov
v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v
ZS)

Cíl 10

Rozložení kapacit Osobní asistence v HEWER, z.s. pro Ústecký kraj (sídlo Teplice) v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně personálního
zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

13

14

7

40

51

0

0

10

1

1

5

0

0

0

1

2

4

ORP Chomutov celkem

3

13

14

5

21

27

0

0

5

1

1

1

0

0

0

1

2

4

Chomutov

2

9

9

4

16

20

0

0

5

1

1

1

1

2

4

Jirkov

1

4

4

1

5

5

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

2

ORP Kadaň celkem

0

0

0

2

19

24

0

0

5

0

0

4

0

0

0

Kadaň

1

10

12

0

0

5

Klášterec nad Ohří

1

9

9

Místo poskytování neurčeno

0

0

3

0

0

4
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

38

43

0

0

0

7

349

348

6

553

553

4

275

301

5

67

79

ORP Chomutov celkem

1

30

30

0

0

0

2

76

75

2

260

260

2

118

134

1

11

23

Chomutov

0

0

0

1

28

25

1

166

166

1

38

38

1

11

11

Jirkov

1

30

30

1

48

50

1

94

94

1

80

80

0

0

5

0

0

16

0

0

7*

2

157

167

4

56

56

Místo poskytování neurčeno
ORP Kadaň celkem

2

8

13

Kadaň

1

4

4

Klášterec nad Ohří

1

4

4

0

0

0

5

273

273

4

293

293

2

57

57

1

120

120

2***

18

18

1

113

113

1

10

10

1

28

28

Kovářská

1

55

55

Mašťov

1

8

8

1

42

42

1

20

20

Vejprty

1

153

153

1

18

18

1

137

137

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

5**

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví (FOKUS)
** Kapacita určena pro hospicová lůžka
*** 2 registrované služby: Naděje s 2 místy poskytování (Kadaň, Klášterec nad Ohří) a Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistenci poskytují na území Chomutovska celkem 3 poskytovatelé, z toho 2 se sídlem v Chomutově a
v Jirkově, třetím poskytovatelem má sídlo v Teplicích. Na venkově je služba Osobní asistence méně dostupná,
často bývá nahrazována sousedskou výpomocí. V současné době není stávající kapacita dostatečná v celém
ORP. Bude třeba rovnoměrně navyšovat kapacity terénních služeb i osobní asistence v návaznosti na
strategické cíle v oblasti plánování péče osobám žijícím v jejich původním prostředí tak, aby pro ně služby byly
časově i místně dostupné v celém regionu za stejných podmínek ve městě i na vesnici. Stávající kapacita nedostatečná.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je zajišťována na území měst Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Nedostatek
terénních služeb začíná být v regionu znát. Stávající kapacita pečovatelských služeb není schopna pokrýt
poptávku. Při uspokojování potřeb zájemců o službu mají přednost zájemci požadující úkony zaměřené na
oblast péče. Nákupy a úklidy jsou poskytovány přednostně klientům závislým pouze na pomoci právě u oblasti
úkonů péče. Narůstá potřeba pečovatelských služeb i v menších obcích, kde je tento nedostatek kompenzován
sousedskou výpomocí.
Průběžně stoupá počet zájemců o pečovatelskou službu, z čehož vyplývá potřeba navyšovat. V roce 2020 by
mělo dojít k změnám v rozsahu poskytovaných služeb ve prospěch úkonů péče a času, ve kterém bude možné
službu čerpat, a to v celém ústeckém regionu. Cílem je zajistit rozsah a dostupnost ve všech městech regionu.
Důvodem je vyšší dožití populace a narůstající počet seniorů. Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani vyžadována. V regionu jsou uživateli využívány
jiné terénní služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba) k pokrytí jejich potřeb. V současné
době není o tuto službu zájem.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány na území měst Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Chomutov. Terénní
formu služby provozuje v Chomutově jeden poskytovatel a pobytová forma je poskytována v Jirkově, Kadani
a Klášterci nad Ohří.
V případě restrukturalizace kapacit pobytových služeb v regionu Chomutovska lze oprávněně předpokládat,
že vznikne poptávka po terénních sociálních službách a spolu s vyšším počtem rodin pečujících o osobu blízkou,
naroste poptávka po možnosti využívat krátkodobé pobyty na odlehčovacích službách. Lze předpokládat, že s
podporou péče v domácím prostředí vzroste potřeba pobytových služeb OS spojených s paliativní hospicovou
péčí. Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba centra denních služeb v regionu Chomutovska poskytována, u některých
uživatelů v regionu může být pokrývána jinými druhy služeb s podobným rozsahem základních činností.
V regionu není zaznamenána poptávka po této službě. Z komunitních plánů měst zatím nevyplývá potřeba
tuto službu zavádět. V současné době není o tuto službu zájem.

§ 46 – Denní stacionáře
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Na území Chomutovska je registrován jeden denní stacionář s kapacitou 10. Služba je určena pro osoby od
17 let, je určena pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Stávající kapacita
denního stacionáře odpovídá v současné době poptávce. Do budoucna bude potřeba vzhledem
demografickému vývoji a pracovnímu trhu tyto služby rozšířit, a to zejména pro seniory a osoby s demencí.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani poptávána, není evidován ani žádný
neuspokojený zájemce o službu. Služba je poskytována v regionu Mostecka, dojezdová vzdálenost
pro potencionální zájemce není velká a nepředstavuje překážku. Z komunitních plánů měst nevyplývá potřeba
tyto služby zavádět. V současné době není o tuto službu zájem.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Na území Chomutovska je služba poskytována v sedmi domovech pro osoby se zdravotním postižením. Služby
jsou zajišťovány na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kovářská, Mašťov a Vejprty. Cílovou skupinou
v regionu některých zařízení jsou děti s kombinovaným postižením, zájem o jejich umístění v posledních letech
klesá.
V posledních letech se zvyšuje potřeba služeb pro dospělé osoby a seniory se specifickými potřebami, kam lze
zařadit například chronická, progresivní a nevyléčitelná onemocnění centrálního nervového systému.
Samostatnou skupinu osob, pro které se špatně hledá odpovídající služba, jsou osoby – pacienti z DIOPů s
dlouhodobou intenzivní lékařskou péčí spontánně dýchajícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke
stabilizaci po závažných úrazech s poruchou vědomí, dále stabilizovaní pacienti po neurochirurgických
operacích a stavech po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce, ale mají poškozeny mozkové
buňky nedostatkem kyslíku. Pro tuto cílovou skupinu je v regionu rovněž nedostatek míst v pobytových
zařízeních. Do budoucna lze předpokládat, že většina poskytovatelů bude v budoucnu optimalizovat kapacity
lůžek v návaznosti na povinnosti dodržovat karanténní opatření (jednolůžkové bytové jednotky).
Stávající kapacita - dostatečná.

§ 49 – Domovy pro seniory
Na území Chomutovska jsou v současné době poskytovány služby v šesti domovech pro seniory na území měst:
Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Mašťov a Vejprty.
Současná klientela domovů pro seniory zahrnuje i klienty s různými stupni demence, kteří dříve či později
budou potřebovat zajistit jiné podmínky a prostředí vhodné pro péči. Současná kapacita domovů pro seniory
je optimální, lze ale předpokládat, že většina poskytovatelů bude v roce 2021 upravovat kapacity v návaznosti
na lůžka potřebná k povinným karanténním a bariérovým opatřením. Stávající kapacita - dostatečná.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území Chomutovska je služba poskytována na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Mašťov a Vejprty.
Současná kapacita lůžek je nedostačující, nepokrývá aktuální potřebu zájemců o službu, a to převážně u osob
s problémovým chováním a psychiatrickými diagnózami. Tato skutečnost vyplývá z údajů o počtech zájemců
vedených v evidencích čekatelů. V poslední době dochází k prodlužování věku obyvatel i v regionu
Chomutovska. V návaznosti na zvyšující se věkovou hranici obyvatel dochází k nárůstu onemocnění, která
s sebou přinášejí funkční omezení spojená se ztrátou poznávacích schopností. Tyto schopnosti se u všech
cílových skupin domovů se zvláštním režimem výrazně snižují. Navýšení kapacit je nutné i ve prospěch lůžek
určených osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách a osobám
s chronickým duševním onemocněním, kteří vyžadují odlišné přístupy při poskytování péče. V ORP Chomutov
i Kadaň není současná kapacita dostačující. Do budoucna lze předpokládat, že většina poskytovatelů bude

63
Region Chomutovsko, oblast sociálních služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

v roce 2021 snižovat kapacity lůžek v návaznosti na povinnosti dodržovat karanténní opatření. Vícelůžkové
pokoje budou muset být doplněny o místa, kde klient pobude po dobu karantény. Stávající kapacita nedostatečná.

§ 51 – Chráněné bydlení
Na území Chomutovska je poskytována služba na území města Chomutova, Kadaně a ve Vejprtech.
V návaznosti na transformaci narůstá potřeba volných míst v této službě. Komunitní plány měst Chomutova,
Jirkova, Kadaně i Klášterce počítají s potřebou podpory rozvoje služeb CHB v návaznosti na snižování kapacit
v Domovech pro osoby se zdravotním postižením. V současné době je kapacita dostačující a rozvoj služeb by
měl kopírovat postupné snižování kapacit v pobytových zařízeních. Stávající kapacita - dostatečná.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Chomutovsku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•

Spolupráce na úrovni poskytovatelé mezi
sebou a poskytovatelé s veřejnou správou
Hustá síť sociálních služeb
Existence komunitních plánů v jednotlivých
ORP
Odbornost personálu
Důraz na odborný růst pracovníků u většiny
poskytovatelů
Stabilní poskytovatelé služeb
Dobré jméno poskytovatelů služeb
Využívání podpory, dotací

Slabé stránky
•

•

•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•

Veřejné fondy
Podpora zřizovatele, obcí a kraje
Podpora zdravé rodiny (model COCHEM)
Rozvoj sociálního bydlení (zejména pak
v Chomutově)
Zřízení pracovně rehabilitačního střediska,
tréninkové pracovní místa
Rozvoj sociálního podnikání
Víceleté financování

Nedostatečná kapacita odborného sociálního
poradenství – rodinné poradenství a komplexní
poradenství v některých částech regionu
Nedostatečná kapacita pro cílové skupiny
osoby s duševním onemocněním a zdravotním
postižením v terénu
Chybí služby (např. tzv. „Přístav“) pro
specifické cílové skupiny (nízkopříjmové
osoby, multimorbidita, osoby se závislostí,
nesoběstačné osoby) – absence návaznosti
péče na zdravotní služby
Rizika

•
•
•
•
•

Nepřeklopení služeb z RS do ZS a tím ohrožena
síť sužeb regionu
Neodpovídající systém financování
Předluženost obyvatel – zvýšení poptávky po
OSP
Administrativně náročný systém výkaznictví,
nejednotnost systému
Chybí zákon o sociálním bydlení

Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Chomutovska pro oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě terénních a ambulantních služeb, jejichž kapacita
není v regionu dostačující

Cíl 1

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zavedením služby nízkoprahové denní
centrum v Kadani (vazba na cíl 3, opatření 3.1 SPRSS)

Splněno

Cíl 2

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zavedením služby noclehárna v Kadani
(vazba na cíl 7, opatření 7.1 SPRSS)

Splněno

Cíl 3

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jirkově (vazba
na cíl 3, opatření 3.1 SPRSS)

Splněno

Priorita č. 1 Optimalizace sítě terénních a ambulantních služeb, jejichž kapacita není v regionu
dostačující
Cíl 1 + Cíl 2 – V budově ve vlastnictví obce došlo ke zrekonstruování prostor pro realizaci uvedených
služeb. K zahájení realizace služeb by mělo dojít 1. 1. 2021. Služby budou sídlit v jedné budově a tím
dojde k zajištění péče o osoby bez přístřeší.
Cíl 3 – Od 1. 1. 2021 došlo ke zřízení nového místa poskytování stávající sociální služby v nově
zrekonstruovaných prostorách v srdci lokality, ve které je tato služba s ohledem na charakter cílové
skupiny velmi potřebná.
PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

Udržení sítě terénních a ambulantních služeb v regionu

Cíl 1

Udržení provozu služby nízkoprahové denní centrum a noclehárna v Chomutově

Cíl 2

Udržení stávající kapacity terénních programů v Chomutově

PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením (znevýhodněním)

Cíl 1

Posílení SAS pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Cíl 2

Rozvoj služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v ORP

PRIORITA č. 3

Vznik zařízení pro osoby se specifickými potřebami v kraji

Cíl 1

Vybudování zařízení známého pod názvem „Přístav“ (Pobytové zařízení, které slouží
osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách.)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

11

14

22

21

2

7

20

7

0

0

0

0

1

4

20

4

8

23

226

27

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

6

9

11

12

1

4

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

11

126

14

0

0

0

0

Chomutov

5

7

11

8

1

4

10

4

3

6

78

9

Jirkov

1

2

0

4

1

5

48

5

ORP Kadaň celkem

5

5

11

9

1

3

10

3

0

0

0

0

Kadaň

3

3

8

5

1

3

10

3

Klášterec nad Ohří

2

2

3

3

Vejprty

0

0

0

1

0

0

0

0

Radonice
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4

20

4

4

12

100

13

0

0

0

0

2

6

60

6

1

4

20

4

1

5

20

5

0

0

0

1

1

1

20

1
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

4

2

5

1

1

12

2

1

1

14

1

ORP Chomutov celkem

3

4

2

5

1

1

12

2

1

1

14

1

Chomutov

2

2

2

2

1

1

12

2

1

1

14

1

Jirkov

1

2

0

3
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počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

5

12

57

18

1

3

12

3

1

2

3

6

8

25

2

25

4

6

45

9

ORP Chomutov celkem

3

7

27

9

1

3

12

3

1

2

3

2

4

11

2

11

4

6

45

9

Chomutov

1

2

15

4

1

3

12

3

1

2

3

2

3

9**

2

9

4

6

45

9*

Jirkov

2

5

12

5

1

2

0

2

ORP Kadaň celkem

2

5

30

7

0

0

0

0

Kadaň

1

3

14

5

0

0

0

0

0

0

0

4

4

14

0

14

0

0

0

0

2

10

0

10

1

2

0

2

1

2

0

2

Klášterec nad Ohří
Vejprty

1

2

16

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

4

Pozn.: * Kapacita 4 pro Centrum duševního zdraví
** Jeden poskytovatel poskytuje službu v Jirkově a v přilehlých obcích
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

2

8

2

2

4

2

4

ORP Chomutov celkem

1

2

8

2

2

4

2

4

2

4

2

4

Chomutov
Jirkov

1

2

8

2
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kapacita
indiv.
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optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

3

95

95

0

0

0

0

0

1

3

28

38

0

0

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

2

55

55

0

0

0

0

0

1

1

10

20

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

10

10

2

18

18

0

0

0

0

0

0

1

8

8

1

10

10

Chomutov
Jirkov

2

55

55

Místo poskytování neurčeno
ORP Kadaň celkem

1

40

40

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Kadaň
Klášterec nad Ohří

1

40

40
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

1

50

16

1

12

12

ORP Chomutov celkem

1

50

16

1

12

12

Chomutov

1

50

16

1

12

12

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Jedná se o sociální službu, která je v regionu poskytována v celkem široké škále nabídky činností. Ve městech,
obcích na Chomutovsku je nabízeno odborné sociální poradenství ve formě poraden pro rodinu a mezilidské
vztahy, ve formě dluhového poradenství, ve formě poradenství pro pozůstalé, sociálně právní poradenství –
pomoc při sepisování návrhů k soudu, pomoc při vyřizování sociálních dávek, pomoc při řešení problémů
spojených se závislostmi atp., dále například nabízí činnosti směřující k cílové skupině zdravotně postižených
osob. K cílovým skupinám patří osoby v krizi, oběti domácího násilí, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby se zdravotním postižením, osoby se závislostmi, oběti násilí z nenávisti atd. K rozdělení kapacity
na ambulantní a terénní dochází u typů činností v rámci odborného sociálního poradenství, které někteří
poskytovatelé nabízí i v terénu, konkrétně například u cílové skupiny zdravotně postižených nebo dluhového
poradenství. Zejména dluhové poradenství je nabízeno také v sociálně vyloučených lokalitách v regionu.
V předchozích dvou letech se podařilo rozšířit kapacitu některých služeb v regionu či navýšit kapacitu služeb
stávajících. Kapacita je v ORP Chomutov v současně době naplněna více než dostatečně, a to díky kapacitě
v rozvojové síti, v níž zařazené projektové kapacity končí ke konci roku 2020 a je žádoucí tyto služby zachovat
(byť mají volné kapacity pro příjem další osob) s ohledem na cílovou skupinu – osoby s dluhy. Nedostatečná je
dlouhodobě kapacita poradenství zaměřeného na mezilidské vztahy a rodinné poradenství, kde je potřeba
navýšit kapacitu o 1 - rodinná poradna je v úzké součinnosti s Centrem duševního zdraví a dalšími službami
v oblasti reformy psychiatrické péče – z tohoto důvodu je v rozvojových plánech poskytovatele rozšíření cílové
skupiny o klienty s duševním onemocněním. Za rok 2019 i 2020 má služba v Chomutově vysoký počet
neuspokojených klientů z kapacitních důvodů (čekací doba na odborné poradenství je cca 1 měsíc a stále se
prodlužuje). Poradna poskytuje své služby také klientům z Jirkova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. V ORP Kadaň
je situace obdobná. Nabízené služby pokryjí dostatečně poptávku po službách, nicméně s ohledem na
vzrůstající poptávku po službách pro vybrané cílové skupiny je optimální kapacita nastavena s rezervou oproti
současnému stavu – jedná se o volnou kapacitu pro službu zaměřující se zejména na osoby potýkající
s bezdomovectvím a dalšími jevy spojenými se sociálním vyloučením, popřípadě také cizince a oběti domácího
násilí.
§ 57 – Azylové domy
Azylové bydlení realizují v regionu poskytovatelé z řad jak příspěvkových organizací měst, tak neziskové
organizace. Cílovou skupinou azylových domů na Chomutovsku jsou muži, ženy, matky s dětmi, rodiny. V roce
2018 se podařilo navýšit kapacitu v regionu zřízením azylového domu v Jirkově a v roce 2018 byla
v Chomutově zřízena lůžka pro celé rodiny. Tím bylo dosaženo naplnění optimální kapacity pro daný region.
§ 58 – Domy na půl cesty
Dlouhodobé aktivity vedoucí ke zřízení tohoto typu služby v regionu bylo v roce 2017 dosaženo. Město
Chomutov společně s vybraným poskytovatelem vytipovalo dvě bytové jednotky pro zřízení této služby. Služba
je v současné době zařazena do Rozvojové sítě kraje s kapacitou 4 pro osoby ve věku 18 – 26 let, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro osoby opouštějící
výkon odnětí trestu svobody. Od ledna 2021 připravuje uvedený poskytovatel projekt na pokračování
stávajícího projektu Bytů na půl cesty s integrovanými tréninkovými pracovními místy a zvýšenou kapacitou
na 5 lůžek.
§ 59 – Kontaktní centra
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména
poradenství pro rodiny uživatelů drog. Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Je zřejmé, na základě
poznatků z realizace terénních programů, že dostupnost těchto služeb nedosáhne do všech oblastí regionu,
nicméně řešením není navýšení stávající kapacity, ale pokrytí regionu terénními programy.
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§ 60 – Krizová pomoc

V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba krizová pomoc. Klienti mohou využít
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
Tato služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Chomutovsko je v současné době péče o osoby bez přístřeší zajišťována nerovnoměrně.
V Chomutově se v roce 2019 podařilo zajistit prostory a financování na uvedený typ služby s uvedením do
provozu na začátku roku 2020. Kapacita tohoto zařízení odpovídá poptávce v dané oblasti. Stěžejní do dalších
let je udržet tuto službu v provozu. V ORP Kadaň je služba také zajištěna, funguje v Klášterci nad Ohří a od
ledna 2021 také v Kadani. V Kadani proběhla rekonstrukce objektu Prunéřov č. p. 167 v rámci IROP č. 82.
V objektu bylo vytvořeno zázemí pro službu Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší
s okamžitou individuální kapacitou 2 a okamžitou skupinovou kapacitou 15 osob.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je na Chomutovsku poskytována cílové skupině od 6–26 let, každé zařízení má specificky definované
věkové rozmezí. Tuto činnost doplňují v rámci jiných forem pomoci mateřská centra v regionu, dále pak téměř
na všech školách působí školní kluby. Městská policie v regionu, spíše ve větších městech, má své preventivní
programy pro děti a mládež, stejně tak preventivní aktivity neziskových organizací působících na základních a
středních školách v celém regionu. V uplynulých letech se podařilo navýšit kapacitu některých zařízení
v oblastech, kde to bylo s ohledem na vysoký počet osob z cílové skupiny žádoucí, a to ve vybraných lokalitách
v Chomutově a v Kadani, posílena byla také terénní forma služeb, a to v Kadani. V návaznosti na poptávku a
potřebu najdeme tento druh služby také v Klášterci nad Ohří. Optimální kapacita služby pro ORP Kadaň je zcela
naplněna. Dlouhodobě se jako nedostatečná jevila kapacita ve městě Jirkov, kde kapacita stávající služby
neodpovídala poptávce a ve vyloučené lokalitě Nové Ervěnice toto zařízení zcela chybělo, situace se změnila
od ledna 2021, kdy došlo k otevření nového NZDM právě v Ervěnicích. Obdobná situace jako byla v Jirkově, je
také v Chomutově, kde mezi priority města patří zřízení nízkoprahového zařízení na velkých sídlištích z důvodu
vysokého výskytu rizikových jevů u dětí a mládeže. Všechna NZDM v obci Chomutov fungují také terénní
formou a jsou schopny podchytit rizikové děti a mládež v lokalitách, kde NZDM přímo nesídlí.

§ 63 – Noclehárny
V regionu je služba poskytována v obcích Klášterec nad Ohří, Jirkov a Chomutov pro cílovou skupinu muži i
ženy. Stávající kapacita služeb se v uvedených obcích jeví jako dostačující. K zajištění péče o osoby bez domova
je propojení se službou nízkoprahové denní centrum nutností, z tohoto důvodu byla služba zřízena také
v Kadani, kde došlo k rekonstrukci objektu Prunéřov č. p. 167 v rámci IROP č. 82. V objektu bylo vytvořeno
zázemí pro službu Noclehárny pro osoby bez přístřeší s kapacitou 8 (6 mužů + 2 ženy). Potřeba této služby je
tak v celém regionu saturována.
§ 64 – Služby následné peče
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba následné péče. Tato služba nebyla určena
jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou realizovány v ORP Kadaň i ORP Chomutov ambulantní
i terénní formou s převažující aktivitou v sociálně vyloučených lokalitách. Provozovatelé služeb spolupracují
s oddělením sociálně-právní ochrany dětí v regionu. Sociálně aktivizační služby na Chomutovsku nabízí také
fakultativní činnosti jako například příprava dětí a mládeže pro další vzdělávání, individuální a skupinová práce
se školními skupinami spojená s prevencí rizikového chování, kariérové poradenství. I přes působení několika
služeb v regionu převyšuje poptávka stávající nabídku, zejména pak v ORP Chomutov.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V Chomutově jsou činnosti služby nabízeny osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním postižením
ohrožené bez ohledu na stupeň a typ postižení, ženy i muži od 19 do 64 let. Služba je nabízena v ambulantní i
terénní formě. Služba zajišťuje odbornou podporu, nácvik praktických činností a prostřednictvím poskytování
psychoterapeutických a ergoterapeutických služeb podporuje klienty k návratu k aktivnímu životu a zařazení
zpět do sociálního a pracovního prostředí. Stávající kapacita služeb v regionu není dostačující a je potřeba její
navýšení pro uvedenou cílovou skupinu v ORP Chomutov.
§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Cílovou skupinou služby v regionu Chomutovsko jsou osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním
postižením ve věku od 16 let a osoby s duševním onemocněním. Optimální kapacita služby sociálně
terapeutické dílny v regionu Chomutovsko se pracovní skupině jevila jako nedostatečná a při jejím definování
jsme vycházeli ze statistických údajů poskytovatelů služeb. V ORP Chomutov je kapacita v tuto chvíli
dostačující. V ORP Kadaň je dlouhodobá snaha o zřízení uvedeného druhu služby z důvodu poptávky po ní a
potřebnosti v daném ORP, nicméně se prozatím nepodařilo službu uvést do praxe.

§ 69 – Terénní programy
Služby v regionu Chomutovsko jsou poskytovány širokému spektru cílových skupin – osoby bez přístřeší, osoby
se závislostí, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, děti a mládež, osoby v krizi, etnické
menšiny atd. V regionu je poskytována také služba s nadregionální působností pro specifickou cílovou skupinu
osoby komerčně zneužívané. Terénní programy v posledních několika letech zvýšily intenzitu působení
zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Často jsou terénní programy provázány s jiným typem služeb, např.
s kontaktními centry, azylovým domem, odborným sociálním poradenstvím. I přes široké spektrum
poskytovatelů a služeb je v současné době kapacita nedostačující, jelikož není možné stávající kapacitou
uspokojit potřeby jednotlivých cílových skupin v celém regionu. Z tohoto důvodu je potřeba navýšit kapacitu v
ORP Kadaň a to v Klášterci nad Ohří, kde je kapacita terénních programů dlouhodobě podhodnocena. V ORP
Chomutov služby svou kapacitou dosahují téměř optimálních hodnot, nicméně v Chomutově a v Jirkově je
stále volná kapacita 1 a to pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením či pro další cílové skupiny,
u nichž nebudou služby schopny stávající kapacitou pokrýt poptávku.
§ 70 – Sociální rehabilitace
Poskytování uvedené služby je zajišťováno v ORP Chomutov poskytovateli v návaznosti na vznik Centra
duševního zdraví v Chomutově. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou pro cílovou skupinu osoby
s psychózami, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením. Služby zajišťují
péči o osoby z celého regionu Chomutovsko, neboť je potřeba navýšit kapacitu na základě počtu odmítnutých
zájemců o službu, které poskytovatelé evidují. Kapacita bude průběžně navyšována v souvislosti se schválenou
Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. V rámci skupiny se její členové
shodli na tom, že zejména terénní forma služby je kapacitně poddimenzována a je třeba se zaměřit na její
navýšení a rozvoj.
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3. REGION LITOMĚŘICKA
Region Litoměřicka se skládá z 3 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Litoměřice,
SO ORP Lovosice a SO ORP Roudnice nad Labem.
V okrese Litoměřice k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 2 729 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 3,3 % ve věku od 15-64 let, z toho 3,8 % žen a 2,9 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,4 %,
průměr celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV).
Na území ORP je několik sociálně vyloučených lokalit. Dvě na území města Štětí s celkovým počtem
cca 200 osob (děti i dospělí). V Roudnici nad Labem se jedná o několik samostatných budov a část
sídliště s celkovým počtem cca 300 osob (dětí i dospělých), dále SVL v obci Straškov – Vodochody – 50
osob, Nové Dvory 40–50 osob a ubytovna v obci Brozany v současné době cca 50 osob.
Město Litoměřice má dobíhající 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020. Město
Lovosice má 4. Komunitní plán péče města a ORP Lovosice na roky 2019-2021. Městu Roudnice nad
Labem končí platnost Komunitního plánu sociálních služeb na období 2017-2020, nový Komunitní plán
je pro období 2021-2024. Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně
plánuje sociálních služby a služby související, má tento region velmi hustou síť sociálních služeb.
Nejvíce jich je zastoupeno ve městech Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a jsou hojně
využívány i obyvateli okolních obcí.
Mezi službami sociální péče jsou zastoupeny především pečovatelská služba, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné bydlení a domovy pro seniory. Dalšími službami jsou zastoupeny
denní stacionáře, odlehčovací služby a domovy se zvláštním režimem. V SO ORP Litoměřice dále působí
centra denních služeb, podpora samostatného bydlení a nově osobní asistence. Dlouhodobě
evidujeme neuspokojivou situaci v oblasti psychiatrické péče. Problém nacházíme i v nedostatku
lékařů psychiatrů, a s tím související dlouhé čekací doby pacientů. Pobytová zařízení pro seniory jsou
naplněná, většina se potýká s vyšší poptávkou, než mohou uspokojit a uchazeči čekají v pořadnících.
Nárůst zaznamenávají pečovatelské a odlehčovací služby v regionu, které pečují o klienty s potřebou
nižší míry podpory než v pobytových zařízeních. V regionu nejsou zmapovány potřeby osob se
sluchovým či zrakovým postižením.
Služby prevence působí zejména ve velkých městech. Menší obce jsou částečně pokryty terénními
programy a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, jejich kapacita ale není plně dostačující.
Obě služby přesouvají terénní práci do jednotlivých obcí dle aktuální situace. V terénu také nově působí
Dluhové poradenství, kapacita terénní služby není dostačující a nepokrývá celý region. Je také potřeba
posílit odborné rodinné poradenství, současná kapacita je pro celý region nedostatečná. V regionu sídlí
azylové domy pro rodiny s dětmi a domovy pro matky s dětmi. Dlouhodobě není řešena problematika
dostupného bydlení pro ohrožené rodiny i jednotlivce, to vede k velkému přetlaku u kapacit azylového
bydlení u rodin a samoživitelů s dětmi. Možnost návratu rodin z ubytoven a azylových domů do tzv.
běžného bydlení je velmi komplikovaná, azylové domy jsou přeplněné. Praxe ukazuje, že je potřeba
dát jednotlivým rodinám dlouhodobější intenzivní podporu přímo v místě bydliště, jeden rok na
azylovém domě nestačí. Situaci by pomohl vyřešit systém sociálního, nebo prostupného bydlení.
V posledních dvou letech zaznamenáváme také nedostatek kapacit praktiků i lékařů specialistů pro
osoby i celé rodiny žijící na okraji společnosti.
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Oblast služeb sociální péče na Litoměřicku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•

Slabé stránky

široká síť služeb sociálních péče a dostupnost
služeb sociální péče
návaznost služeb sociální péče
existence hospicové péče v Litoměřicích vysoký
počet neziskových organizací

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rizika

dostatečná kapacita pobytových služeb pro
seniory
preference terénních služeb
reforma psychiatrické péče
zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
sociální podnikání
vznik nové služby pro klienta i pečující osobu
(možnost pobytu pospolu)
podpora vzdělávání poskytovatelů služeb krajem
využití dobrovolnické práce (práce s veřejností,
nový zákon o sociálních službách
vznik poradny pro zaměstnávání osob s
postižením

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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nedostatečná kapacita osobní asistence
absence pobytových služeb pro uživatele
s psychiatrickou diagnózou
absence pobytového zařízení pro
nízkopříjmové klienty
vyšší podíl nízkopříjmových rodin/klientů
(zadluženost)
nestabilní systém financování stávajících
služeb,
nedostatek kvalifikovaných pracovníků,
zejména zdravotních sester, jejich fluktuace
proces přiznávání příspěvku na péči (bez
následné kontroly), špatná dosažitelnost
příspěvku pro osoby s duševním
onemocněním
nepropojenost zdravotního a sociálního
systému
vysoká míra administrativy pro poskytovatele
služeb
nejsou v regionu zmapovány potřeby pro
osoby se sluchovým a zrakovým postižením

zánik služeb PSP z důvodu nedostatečných
finančních prostředků uživatelů (souvisí s
příspěvkem na péči)
senioři nepobírající starobní důchod, osoby
bez nároku na invalidní důchod propadají
sítem organizací
špatná dostupnost sociálních služeb pro osoby
s kombinací diagnóz (neumístitelní)
striktní vymezení cílové skupiny
nestabilní legislativní prostředí
snižování kvality nebo dostupnosti služeb na
úkor kvantity
nízkopříjmové skupiny obyvatel, nedostatek
financí uživatelů na úhradu služeb
Povinná spoluúčast poskytovatelů na
financování
Nestabilita systému financování pouze na
roční bázi (existenční nejistota)

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

•
•

stávající systém oddlužení dlužníků (nízká
motivace k zaměstnávání)
zvyšování administrativní zátěže

Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Litoměřicka pro oblast sociálních služeb péče
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020

PRIORITA č. 1
Cíl 1
Cíl 2

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP
Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem
Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP
Litoměřice
Osvěta v oblasti sociálních služeb v regionu Litoměřicko,
poskytování ucelených informací pro klienty i pečující. (krátkodobý
cíl)

Splněno/Nesplněno
Dlouhodobý cíl
Splněno

Priorita č. 1
Cíl č. 1 – Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice, Lovosice a Roudnice
nad Labem, zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu pro toto zařízení.
(Dlouhodobý cíl)
Registrace nového poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. služby denního
stacionáře, individuální kapacita 1, skupinová kapacita 12/2.
Cíl č. 2 - Osvěta v oblasti sociálních služeb v regionu Litoměřicko, poskytování ucelených informací
pro klienty i pečující. (krátkodobý cíl)
Funkční aplikace pro mobilní telefony Komplanlitomerice, vznik poradny pro handicapované, podpora
projektu Pečuj doma – Diakonie ČCE, odborné sociální poradentství při Sociálně psychiatrickém centru
Sluníčko, poskytování informací a osvěty ze strany odborů sociálních věcí a zdravotnictví, vydávání a
aktualizace katalogů sociálních služeb v regionu
PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

Cíl 1
Cíl 2
Cíl 3

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice, Lovosice a
Roudnice, zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu pro toto zařízení.
(Dlouhodobý cíl)
Vybudování zařízení v ORP pro nízkopříjmové klienty se základní zdravotní a sociální
podporou
Najít cestu, jak podpořit nízkopříjmové klienty a poukázat na potřebu tohoto druhu
zařízení – krátkodobý cíl
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

1

1

12

63

63

1

3

3

3

8

8

2

9

9

6

22

22

ORP Litoměřice celkem

1

1

1

8

32

32

1

3

3

1

2

2

2

9

9

4

19

19

Bohušovice nad Ohří

1

1*

1

Hoštka

1

1

1

1

16

16

1

2

2

1

7

7

3

18

18

Velké Žernoseky

1

1

1

Polepy

1

2*

2

Štětí

1

7

7

1

1

1

Úštěk

1

2

2

Terezín

1

2

2

1

3

3

3

12

12

0

0

0

1

1

1

Čížkovice

1

1

1

Lovosice

2

11

11

1

1

1

4

19

19

1

2

2

Roudnice nad Labem

3

18

18

1

2

2

Straškov – Vodochody

1

1*

1

Litoměřice

ORP Lovosice celkem

ORP Roudnice n/L. celkem

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacity nezařazeny do Základní sítě kraje
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0

1

4

4

1

4

4

1

2

2

1

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče, pobytová
forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

46

46

0

0

0

6

319

319

6

422

396

8

752

487

5

129

114

ORP Litoměřice celkem

3

16

16

0

0

0

4

200

200

3

249

223

3

386

86

4

117

80

1

43

43

2

82

82

2

203

203

1

33**

33

2

98

61

1

75

75

1

46*

20

2

353*

40

2

19

19

0

0

18

3

184

204

1

53

53

1

44

44

Křešice
Litoměřice

2

14

14

Snědovice
Štětí

1

2

2

Terezín
Místo poskytování neurčeno
ORP Lovosice celkem

1

30

30

0

0

0

2

119

119

Čížkovice

1

56

56

Chotěšov

1

63

63

Libochovice
Lovosice

1

1
1

30

109

109

109

109

30

22

Velemín

1

87

87

0

0

20

Třebenice
Místo poskytování neurčeno
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ORP Roudnice n/Labem celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

2

64

64

2

182

192

Krabčice

1

28

28

1

86

86

Roudnice nad Labem

1

36

36

1

96

96

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

1

12

12

1

12

12

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. Z celkové registrované kapacity byla vydefinována potřebnost v regionu ve výši optimální individuální okamžité kapacity.
** Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.
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§ 39 – Osobní asistence
V rámci regionu Litoměřicko službu poskytuje pouze 1 poskytovatel. Osobní asistence je na celém území
zajišťována alternativou jiných obdobných služeb, jako např. odlehčovací terénní službou či pečovatelskou
službou nebo sociálními pracovníky na Městských úřadech. V posledním roce narůstá v regionu poptávka po
této službě, zejména u handicapovaných osob.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je v regionu zastoupena na celém území. Služba je poskytována buď samotnými městy
či obcemi nebo neziskovými organizacemi.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podporu samostatného bydlení poskytuje pouze jeden poskytovatel v ORP Litoměřice, a to nezisková
organizace ve městě Terezín. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 20 km od Terezína,
ale je žádoucí rozšíření dojezdové vzdálenosti až do 30 km, a to zejména do oblasti Roudnicka, Úštěcka
a Ústecka. Služba je poskytována přímo v bytech uživatelů (v bytech ve vlastnictví či v pronájmu uživatele)
a v okolí bydliště (například doprovody k lékaři, na nákup atp.) Službu využívají lidé s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu podporu. Kapacita služby je
naplněna. Vzhledem k probíhající transformaci a odchodu uživatelů z domovů sociální péče do chráněného
bydlení je služba potřebná jako návazná služba na chráněné bydlení pro lidi, kteří potřebují nižší podporu. Ti
mohou přejít z chráněného bydlení a tím uvolnit místo v chráněných bytech a současně se lépe začlenit do
běžné společnosti. Je žádoucí rozšíření služby do oblasti Roudnicka a Lovosicka. Služba se potýká
s nedostatkem cenově dostupných nájemních bytů pro uživatele.
§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací terénní služba je poskytována na území Litoměřic a jejich spádových obcí a na území Lovosic a
jeho spádových obcí. Věková struktura okruhu osob: mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dospělí (27
- 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let). Terénní služba je poskytována pro osoby
s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, též
s mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním, se zrakovým postižením a pro seniory. Sociální služba je
poskytována na území města Lovosice a jeho spádových obcí a na území města Litoměřice. V Lovosicích je dále
poskytována pobytová služba pro osoby ve věku od 19 let s kombinovaným postižením, s tělesným,
zdravotním a se zrakovým postižením, která službu poskytuje klientům i mimo region Litoměřice, neboť ji
využívají i klienti z dalších míst, např. Duchcov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Louny, Praha, Slaný, Nový Bor.
V ORP Litoměřice ve Štětí je poskytována pobytová služba pro seniory a dále pro osoby s chronickým
onemocněním a zdravotním postižením ve věku od 19 let. V ORP Roudnice nad Labem je poskytována terénní
služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním
postižením, s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým a se zrakovým postižením ve věku od 18 let.
Dále v Terezíně je poskytována pobytová odlehčovací služba pro osoby od 55 let, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nemohou vzhledem ke
svému nepříznivému zdravotnímu stavu využívat terénní nebo ambulantní formu služeb. V Litoměřicích jeden
poskytovatel nabízí odlehčovací službu ve formě terénní i pobytové hospicové péče pro osoby bez omezení
věku, pro osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným onemocněním, mentálním a se zdravotním
postižením. Druhý poskytovatel v Litoměřicích poskytuje též odlehčovací službu ve formě terénní hospicové
paliativní péče pro stejnou cílovou skupinu, kdy je v rozmezí 24 hodin denně poskytována služba za účelem
udržení těžce nemocných a umírajících v domácím prostředí a v rámci pobytové služby se jedná o přechodné
zajištění péče o dlouhodobě nemocného klienta a umožnění odpočinku pečující osobě. Uživatelé využívají
dlouhodobou i krátkodobou péči, kde je hlavním cílem odlehčit pečující osobě. Jako fakultativní služby
poskytují terénní služby dopravu klientům a dohledy nad klienty.
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§ 45 – Centra denních služeb
Službu centrum denních služeb poskytují v regionu poskytovatelé v ORP Litoměřice. Jeden v Litoměřicích
a druhý na Terezínsku v Českých Kopistech. Službu v Litoměřicích využívají osoby ve věku od 18 let do 64 let
s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením. Převážná většina zájemců o službu jsou lidé
s mentálním postižením po ukončení školní docházky ve speciální nebo praktické škole. Službu v Českých
Kopistech mohou využívat i osoby od 15 let do 64 let s chronickým duševním onemocněním. Cílem služby je
posílit samostatnost a soběstačnost lidí s postižením získáváním zkušeností s pracovní činností a trénováním
sociálních dovedností. Služba v Litoměřicích registruje z kapacitních důvodů větší počet zájemců, než je možné
momentálně uspokojit. Službu využívají nejen lidé z města Litoměřice, ale i z okolních obcí a Roudnicka. Služba
v Českých Kopistech má kapacitu dostačující. V Lovosicích ambulantní službu pro lidi se zdravotním postižením
zajišťují prostřednictvím jiných služeb. V ostatních městech tato služba není poskytována.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba je v regionu zajišťována ambulantní formou. V ORP Lovosice přímo v Lovosicích pro osoby s chronickým
onemocněním, s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením ve věku od 18–64 let.
V ORP Litoměřice ve Štětí pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 let a seniory a v Roudnici
nad Labem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, se sluchovým a zdravotním postižením ve věku
od 27 let a seniory. V Litoměřicích službu poskytují dvě zařízení, jedno z nich pro osoby s chronickým duševním
onemocněním osobám ve věku od 50 let a druhé je pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
ve věku od 3–64 let. Denní kapacita celkem jsou 4 klienti. Denní stacionář v Roudnici nad Labem a Litoměřicích
zajišťuje i svoz uživatelů. Do denních stacionářů jsou přijímáni klienti nejen z měst, ve kterých je služba
poskytována, ale i z blízkého okolí.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tato služba není v oblasti Litoměřicka poskytována.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V ORP Lovosice je služba poskytována v obci Čížkovice pro osoby s kombinovaným postižením, s mentálním
a se zdravotním postižením ve věku od 3 do 35 let a v obci Chotěšov pro osoby s kombinovaným postižením
a s mentálním postižením od 3 do 35 let věku. V ORP Litoměřice je služba poskytována pro osoby s
kombinovaným postižením a s tělesným postižením ve věku od 18–80 let v obci Snědovice, dále pro osoby od
18 let věku v obci Skalice. Dále je služba poskytována v ORP Litoměřice pro osoby se zdravotním postižením
ve věku od 26–65 let v obci Křešice (služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým
možnostem budovy) a pro osoby ve věku 55–65let v Litoměřicích. Některé domovy jsou provozovány ve
starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry. Jiné domovy s pozdějším datem vzniku
jsou provozovány v novějších, bezbariérových budovách. V rámci ORP Roudnice nad Labem tato služba
zastoupena není.

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu je pobytová služba domov pro seniory zastoupena v ORP Lovosice v obci Libochovice pro seniory ve
věku od 65 let, v ORP Roudnice nad Labem v obci Krabčice a přímo v Roudnici nad Labem. V rámci ORP
Litoměřice je služba poskytována ve čtyřech zařízeních, z nichž jedno má rozšířenou působnost Ústecký kraj
a Hlavní město Praha. Většinou se jedná o zařízení s vyšší kapacitou. Některé domovy jsou provozovány
ve starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry.
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§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území ORP Litoměřice působí celkem tři poskytovatelé, z nichž pouze jeden je určen pro cílovou skupinu
osob nad 19 let ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách a dále pro osoby s chronickým
duševním onemocněním i kombinovaným postižením. Dvě zařízení ve městě Terezín poskytují pobytové
služby seniorům, kteří dosáhli věku 55 let a více a mají sníženou soběstačnost, z důvodu postižení stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Již v současné době poskytujeme specializovanou péči o klienty DZR, zejména s diagnózou různých typů
demence, Parkinsonovou chorobou, Hantingtonovou chorobou, Roztroušenou sklerózou. Třetí zařízení, jehož
cílovou skupinou jsou osoby ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké a
Alzheimerovy demence, je přímo v Litoměřicích. Zařízení není bezbariérové, proto činí kroky za účelem
zajištění odpovídajících prostor.
V ORP Roudnice nad Labem je poskytována sociální služba v Roudnici nad Labem pro seniory ve věku od 65
let a v obci Krabčice pro osoby nad 50 let s chronicky duševním onemocněním. Podmínkou přijetí do služby je
diagnostikovaná Alzheimerova choroba či jiný typ demence.
V ORP Lovosice v obci Čížkovice je též poskytovaná služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním
od 54 let věku, v obci Milešov pro osoby od 50 let věku a v obci Libochovice pro osoby od 65 let. Tato služba
je poskytována osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, osoby trpící
poruchami kognitivních funkcí a osoby opouštějící psychiatrické léčebny v rámci CDZ a potřebují nepřetržitou
pomoc druhé osoby.
Navrhované navýšení počtu o 50 lůžek je určeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním mimo
stařecké a Alzheimerovy demence (zejména schizofrenie) a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu závislosti na návykových látkách. Tato služba v rámci regionu zcela chybí.

§ 51 – Chráněné bydlení
Tato služba je poskytována rovnoměrně v rámci regionu Litoměřicka. V současné době jsou tyto služby
poskytovány v ORP Lovosice, Roudnici nad Labem, a to služba pro osoby od 18 let věku s mentálním a
kombinovaným postižením. Vzhledem k rozvoji těchto služeb je nezbytné průběžné navyšování kapacit. Nyní
prostupuje služba chráněné bydlení do oblastí regionu, které nebyly v předchozím období zastoupeny
(Třebenice, Libochovice).
Služba chráněné bydlení vede k integraci klienta do společnosti a k rozvoji samostatnosti lidí s individuálními
potřebami. Cílem této služby je rozvíjet u klienta schopnost kvalitní a v nejvyšší míře plnohodnotný život.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Litoměřicku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•
•
•

široká a stabilní síť služeb
dobrá spolupráce poskytovatelů a samospráv,
včetně komunitního plánování
dobrá kvalita služeb
pestrost poskytovatelů
orientace na klienta
pružnost služeb, dobrá schopnost flexibilně
reagovat na potřeby
využívání vypsaných projektů a grantů

Slabé stránky
•
•

•
•

Příležitosti
•
•
•

víceleté financování
transformace psychiatrické péče a vznik služeb
pro osoby s psychiatrickou diagnózou
propojení sociální a zdravotní problematiky

nedostatek kvalifikovaných pracovníků
odlišný
přístup
samosprávy
a
poskytovatelů
k řešení
problémů
uživatelů služeb
nezmapovaný venkov
nedostatečná
pozitivní
medializace
poskytovatelů směrem k veřejnosti
chybí střediska výchovné péče

Rizika
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Systém nemotivuje klienta ke změně
Situace na pracovním trhu – nedostatek
odborného personálu
nedostatek psychiatrů a psychologů
8% spoluúčast a 5% spoluúčast ve
financování sociálních služeb
Nepropojenost zdravotní a sociální
problematiky (psychiatrické diagnózy,
senioři, poruchy osobnosti, závislosti,
apod.)
Dlouhodobá nejistota financování služeb
Nefunkční systém sociálního bydlení
GDPR
Některé služby jsou financovány na
základě lokálních pravidel, mají ale
regionální přesah
Vysoká administrativa
Časté a nesystémové změny legislativy a
metodik
Nedostatečné
mzdové
/
platové
ohodnocení pracovníků pomáhajících
profesí
Neexistence jednotného systému výměny
informací mezi pomáhajícími organizacemi
Nárůst počtu matek s drogovou závislostí
Nárůst
počtu
matek
s mentálním
postižením

Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Litoměřicka pro oblast sociálních prevence a odborného sociálního
poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Cíl 1

Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního
poradenství
Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního
poradenství se zaměřením na podporu rodiny na Litoměřicku

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Priorita č. 1 – Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního poradenství
Cíl č. 1 Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního poradenství se zaměřením na
podporu rodiny na Litoměřicku
Tento cíl nebyl splněn z důvodu podfinancování odborného sociálního poradenství, přesunuto do
dalšího roku 2021.

PRIORITA č. 2

Cíl 1

Cíl 2

Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a pro
osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak,
aby byly pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby
sociálně právní ochrany dětí na Roudnicku
Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak,
aby byly pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby
sociálně právní ochrany dětí na Lovosicku

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Nesplněn

Cíl 3

Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Roudnici nad Labem

Nesplněno

Cíl 4

Mapování potřebnosti a kapacit následného bydlení pro rodiče
s hendikepem nebo závislostmi, kteří opouštějí službu azylového
domu

Nesplněno

Priorita č. 2 – Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a pro osoby, které vedou
rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Cíl č. 1 Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí na Roudnicku
Cíl nebyl splněn, přesunuto do dalšího roku 2021.
Cíl č. 2 Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí na Lovosicku
Cíl nebyl splněn, přesunuto do dalšího roku 2021.
Cíl č. 3 Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Roudnici nad Labem
Cíl nebyl splněn, přesunuto do dalšího roku 2021.
Cíl č. 4 Mapování potřebnosti a kapacit následného bydlení pro rodiče s hendikepem nebo
závislostmi, kteří opouštějí službu azylového domu
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Cíl nebyl splněn, přesunuto do dalšího roku 2021.

PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního poradenství

PRIORITA č. 2

Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a pro osoby, které vedou rizikový
způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Cíl 1

Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na podporu rodiny
na Litoměřicku a Roudnicku

Cíl 2

Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociálně právní ochrany dětí na Roudnicku

Cíl 3

Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociálně právní ochrany dětí na Lovosicku

Cíl 4

Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Roudnici nad Labem

Cíl 5

Mapování potřebnosti a kapacit následného bydlení pro rodiče s hendikepem nebo
závislostmi, kteří opouštějí službu azylového domu

Cíl 6

Mapování potřebnosti pobytové služby pro tyto cílové skupiny: senioři s velmi nízkým
příjmem, osoby s duševním onemocněním, které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý
příjem a osoby dlouhodobě závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, nebo
propuštěné z výkonu trestu.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma
počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

13

2

17

1

3

12

3

0

0

0

0

2

3

20

4

3

8

99

9

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

5

10

0

11

1

3

12

3

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Litoměřice

4

8

9

1

3

12

3

1

1

5

1

1

2

24

2

Štětí

1

2

2

ORP Lovosice celkem

1

1

2

1

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

Lovosice

1

1

2

1

1

2

15

2

1

1

25

1

ORP Roudnice n/L. celkem

1

2

0

5

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

Roudnice nad Labem

1

2

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
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Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

5

14

57

15

2

4

23

4

6

12

54

12

7

14

17

14

4

9

45

17

ORP Litoměřice celkem

3

8

34

8

1

1

15

1

3

7

30

7

5

9

13

9

3

6

42

14

Litoměřice

2

5

22

5

1

1

15

1

2

4

20

4

4

7

13

7

2

5

32

5

Štětí

1

3

12

3

1

2

0

2

0

0

0

0

1

1

10

9*

0

0

0

0

Terezín

1

3

10

3

Místo poskytování neurčeno
ORP Lovosice celkem

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

1

1

4

1

Lovosice

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

1

1

4

1

ORP Roudnice nad Labem celkem

1

3

15

4

0

0

0

0

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

3

3

Roudnice nad Labem

1

3

15

4

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

3

3

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

6

237

237

0

0

0

1

4

6

3

19

22

0

0

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

3

138

138

0

0

2

2

9

9

Litoměřice

3

138

138

2

9

9

1

10

10

1

10

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

2*

0

0

0

ORP Lovosice

1

24

24

Lovosice

1

24

24

ORP Roudnice nad Labem

2

75

75

1

4

4

0

0

3

Roudnice nad Labem

2

75

75

1

4

4

0

0

3

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služby poradenství jsou převážně soustředěny do největšího města regionu Litoměřic. Jedná se o Poradenské
centrum, na které se obrací osoby v krizi a rodiny s dětmi, které se ocitají v různých nepříznivých situacích,
které nezvládají řešit vlastními silami (převládá dluhová problematika) a Manželskou a předmanželskou
poradnu, která řeší jak problémy v partnerských a manželských vztazích, tak i problematiku celé rodiny. Dále
je to poradenství pro osoby s psychotickým onemocněním. Specifickým zařízením, které poskytuje poradenské
služby, je hospic, který zajišťuje poradenství v oblasti paliativní péče. Poradenství pro osoby se
zdravotním postižením je poskytováno pouze na Roudnicku. Zde je také poskytována specializovaná služba Poradna pro rodiny, která je určena pro klienty s partnerskými, manželskými či rodinnými potížemi, s
problematikou rozvodovou či porozvodovou, s výchovnými problémy dětí, ale i s řadou dalších vztahových či
osobních nesnází.
Dluhovou problematiku jednotlivců i rodin pomáhají řešit také poradny v Lovosicích a Štětí.
Zvyšuje se potřeba poradenství pro rodiny s dětmi s výchovnými a jinými problémy v ORP Litoměřice a ORP
Lovosice. Je potřeba posílit poradenství manželské, předmanželské a rodinné. Narůstá potřeba
specializovaného poradenství v oblasti drogové problematiky v rámci celého regionu Litoměřicko.

§ 57 – Azylové domy
Jedná se o významně zastoupenou a svým charakterem potřebnou sociální službu.
Azylový dům pro ženy je provozován ve všech ORP regionu. Služba azylového bydlení pro ženy je často spojena
se službou azylového domu pro matky s dětmi.
Na území regionu je v současné době služba azylového domu pro muže zajištěna v ORP Litoměřice a v ORP
Roudnice nad Labem. Kapacity obou azylových domů jsou plně využity po celý rok.
Azylové domy pro matky s dětmi fungují v ORP Litoměřice, ORP Lovosice a ORP Roudnice nad Labem. Je
potřeba pracovat i s cílovou skupinou nezletilých matek
Azylový dům pro rodiny s dětmi je zastoupen v ORP Litoměřice a v ORP Roudnice nad Labem.
Kapacita těchto služeb je vzhledem k situaci v regionu dostačující. Z hlediska provozu azylových domů
pro rodiny a matky s dětmi je důležité udržení možnosti plných úvazků pedagogických pracovníků. Tato pozice
se osvědčuje a je potřeba její posílení.
Narůstá počet seniorů bez domova, kteří ztrácí sebeobslužnost a nemohou proto zůstávat na azylových
domech. Tito lidé potom střídají nemocnici, ulici, noclehárnu a azylový dům dle momentální zdravotní situace.
Dlouhodobě také není řešena problematika cílové skupiny seniorů s velmi nízkým příjmem, dále osob
s duševním onemocněním, které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý příjem a osob dlouhodobě
závislých na alkoholu nebo propuštěných po výkonu trestu. V praxi se setkáváme s tím, že službu azylového
domu dlouhodobě využívají lidé patřící do těchto cílových skupin, jejich situace je často neřešitelná a potřeby
vysoké a specifické. Situaci by pomohlo vyřešit specializované pobytové zařízení, např. Domov se zvláštním
režimem. Odhadovaná kapacita: 30 – 40 lůžek. Služba by mohla pokrývat potřebnost více regionů.
Stoupá počet klientek v Domově pro matky s dětmi s mentálním nebo psychiatrickým postižením. Pro tyto
ženy s dětmi chybí následná služba například ve formě chráněného bydlení, nebo sociálních bytů s podporou
sociální služby.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí dostupná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby, které jsou
klienty azylových domů. Stávající kapacita bezplatně dostupných psychologů nestačí pokrýt poptávku.
Poptávka po pobytové službě pro matky s dětmi (i vícečetné rodiny) převyšuje nabídku a azylové domy mají
plno neuspokojených žadatelů s dětmi. Velmi ohrožená je skupina matek s dětmi, které opouštějí AD a matky
s hraničním nebo nízkým intelektem.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou
kapacity v sousedních regionech dostačující.
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§ 59 – Kontaktní centra
Služba kontaktního centra je poskytována pouze ve městě Litoměřice – okamžitá kapacita služby jsou 3 klienti,
při práci se skupinou 12 klientů. Tato kapacita vychází z 15 letých zkušeností s lidmi závislými na drogách, kdy
je klientela zařízení již ustálena a příjem nových uživatelů služby je podobný počtu odchodů uživatelů ze služby.
Tato kapacita je též ovlivněna možnostmi zařízení, a to jak prostorovými, tak počty zaměstnanců. Kontaktní
práce probíhá v kontaktní místnosti vždy za přítomnosti 2 pracovníků. V daný okamžik může být přítomno
v kontaktní místnosti až 10 uživatelů, kontaktní práce může probíhat se všemi přítomnými klienty v jednom
okamžiku, jde o předávání informací, o poradenství a motivační program především v oblasti sociální
a zdravotní, např. v oblasti bezpečného sexu, bezpečnějšího užívání návykových látek, informace
o zdravotních komplikacích spojených s užíváním drog a o sociálních důsledcích spojeným se životním stylem
drogově závislého klienta.
Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku. Je potřebné zajistit provoz stávajících služeb.

§ 60 – Krizová pomoc
Krizová pomoc je určena pouze mužům ve věku od 18–64 let. Jedná se o pobytovou formu, ve které klient
čerpá sociální poradenství a ubytování na dobu max. 7 dnů, včetně poskytnutí stravy a sociálně terapeutické
činnosti.
Cílem služby je stabilizace klientovy situace, její vyřešení nebo zprostředkování navazující sociální služby.
Služba působí v ORP Roudnice, klienti jsou především z této oblasti. Službu využívají nárazově i klienti
z Litoměřicka nebo Lovosicka. Služba působí v objektu spolu s azylovým domem pro muže. Krizová pomoc má
smluvní spolupráci s externím psychologem. Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku ze strany
mužů, na zvážení zůstává potřebnost žen, matek s dětmi i celých rodin.
Klienti mohou také využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice. V Litoměřicích
denní centrum navazuje na službu noclehárny a v praxi částečně nahrazuje službu azylového domu pro muže.
V Lovosicích služba navazuje na noclehárnu pro muže.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb, a následně
zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je z větší části kapacit poskytována ambulantní formou v obcích s rozšířenou působností. Všechna
zařízení mají ambulantní i terénní podobu.
Služby nízkoprahového zařízení se odlišují zaměřením dle věku cílové skupiny. Kapacita služeb je ovlivněna
především prostorovými možnostmi poskytovatelů. Dobrou praxí je zřizování těchto služeb přímo v potřebné
lokalitě, jakékoliv vzdálení služby od míst, kde se vyskytuje její cílová skupina, vede k poklesu zájmu o službu
a snížení počtu uživatelů. Své opodstatnění má dělení služby podle věku dětí tak, aby věková struktura
uživatelů byla pokud možno homogenní. Věkové struktuře se zpravidla přizpůsobuje provozní doba zařízení.
V Roudnici nad Labem prostřednictvím cílené prezentace služby na základních, středních školách a učilištích
postupně dochází k nárůstu počtu klientů. Proto ponecháváme navýšení kapacity do roku 2021.
Ve Štětí funguje volnočasový klub, který částečně nahrazuje službu nízkoprahových klubů.
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§ 63 – Noclehárny
Služba noclehárny pro muže je specifická svou nárazovou využívaností zejména při výrazných výkyvech počasí.
V regionu je služba poskytována v Litoměřicích a v Lovosicích.
Noclehárny jsou v regionu poskytovány vždy s propojením na další navazující služby. V Litoměřicích je ve stejné
budově s noclehárnou umístěno nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy a služba azylového domu pro
muže, v Lovosicích potom na noclehárnu navazuje nízkoprahové denní centrum pro muže.
V Litoměřicích je v provozu první noclehárna pro ženy s kapacitou čtyř lůžek. Služba je poskytována v rámci
objektu azylového domu pro ženy a azylového domu pro rodiny s dětmi.

§ 64 – Služby následné péče
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou
kapacity v sousedních regionech dostačující.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služba je poskytována v každém z větších měst regionu (Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice a Štětí).
V ORP Litoměřice se mohou o pomoc obrátit i rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v obtížné situaci.
Všichni poskytovatelé zajišťují terénní i ambulantní formu služby, s klienty se pracuje individuálně i skupinově
dle potřeby a zakázky.
Současné kapacity pokrývají poptávku rodin, které žijí na území větších měst regionu. Na základě spolupráce
se sociálně-právní ochranou dětí ve všech ORP regionu byla zmapována potřebnost menších obcí. V rámci
řešení této problematiky je potřeba navýšit kapacity terénních forem služeb a zaměřit se na pomoc a podporu
v rodinách žijících na venkově a v malých městech regionu zejména na Litoměřicku a Lovosicku.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené jsou v regionu poskytovány v ORP Litoměřice
a Lovosice. Nabídka služeb je velice rozdílná co do rozsahu, časové nabídky i cílové skupiny.
Na Lovosicku je služba cílena na osoby se zdravotním postižením a seniory.
V Litoměřicích je služba cílena na osoby s chronickým duševním onemocněním, zejména osoby s psychotickým
a těžkým neurotickým onemocněním. S klienty se pracuje individuálně i skupinově.
Nedostatek je v rozmístění služeb. Většina služeb má lokální charakter. Jsou oblasti v regionu Litoměřicka
bez pokrytí, například Štětí, Libochovice a Lovosice.
Vzhledem k různosti cílových skupin i vzhledem k velmi rozdílné podobě poskytování uvedené služby je velice
obtížné doporučit optimální kapacitu poskytované služby.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem a Terezíně. Dílny jsou zaměřeny na
pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením, v Roudnici byla cílová skupina rozšířena ještě o
osoby s duševním onemocněním.
Činnosti jsou zaměřeny na dlouhodobou a pravidelnou podporu a nácviky pracovních dovedností tak, aby si
uživatel osvojil pracovní a sociální návyky.
Uživatelé přicházejí z celého regionu přímo z rodin, domovů pro osoby se zdravotním postižením
či chráněných bydlení. Kapacity jsou v daný okamžik dostatečné. Zcela chybí služby pro osoby s poruchou
autistického spektra.
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§ 69 – Terénní programy
Terénní programy jsou poskytovány v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích a Štětí.
Podoba poskytování jednotlivých služeb se výrazně liší podle lokality. Terénní programy jsou poskytovány
v návaznosti na další služby, například u osob bez přístřeší na azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo
kontaktní centrum.
Významným faktorem, který ovlivňuje kapacitu a možnosti služby je i velikost a dostupnost území, které
terénní pracovníci pokrývají. Programy ve vyloučených lokalitách na Roudnicku a Štětsku mají území
poskytování služby menší, počet klientů je ale výrazně vyšší. Problematika sociálního vyloučení se z důvodu
podnikatelských aktivit v oblasti komerčního ubytování částečně přesouvá z větších do menších obcí, např.
Terezín, Mlékojedy, Straškov-Vodochody.
Zcela specifickým je terénní program, který navazuje na služby kontaktního centra. Tyto programy pokrývají
prakticky celý region, ale vždy jen jeden den v týdnu v daném městě (Lovosice, Roudnice, Litoměřice, Štětí
a Úštěk/Hoštka).
Jedenkrát v měsíci vyjíždí terénní program K-centra na monitoring ORP vozidlem, díky tomu se dostane
do míst, která by v běžném terénu nemohla být pokryta.
Jeden z poskytovatelů se sídlem v Litoměřicích se věnuje specifické cílové skupině osob komerčně
zneužívaných, působnost programu je mimo region Litoměřicko, na Teplicku a Chomutovsku, ale je započítána
do celkové kapacity regionu.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace je v Litoměřicích poskytována pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením
a dále pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
V Roudnici nad Labem je sociální rehabilitace určena především lidem s kombinovaným postižením.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí návazná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby s mentálním
postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním. Stávající kapacita bezplatně dostupných
psychologů nestačí pokrýt poptávku.
V souvislosti se Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji, s přenášením
péče a podpory pro osoby s chronickým duševním onemocněním směrem z léčeben do komunity, vznikají
zvýšené nároky na služby v regionech. V OPR Litoměřicko vzniká Centrum duševního zdraví (CDZ) – nový
nízkoprahový pilíř pro poskytování zdravotně-sociálních služeb, který bude poskytovat individualizovanou péči
a koordinovat další dostupné služby s ohledem na potřeby klientů v jejich přirozeném prostředí
prostřednictvím multidisciplinárního týmu. V regionu Litoměřicko již vznikl zárodek CDZ (nyní se zatím
zaregistrovanou sociální částí, zdravotní část postupně bude doplňována, nyní probíhá úzká spolupráce s PN
Horní Beřkovice, kdy jejich psychiatrické sestry vyjíždí do terénu a připojují se k sociálnímu týmu CDZ).
Působnost týmu CDZ je v rámci terénní práce celé ORP Litoměřicko – ve všech oblastech regionu.
Průběžně je plánováno navýšení okamžité individuální kapacity pro CDZ až na 9.
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4. REGION LOUNSKA
Region Lounsko se skládá ze 4 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Louny, SO ORP
Žatec, SO ORP Podbořany.
V okrese Louny k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 3 394 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
5,5 % ve věku od 15-64 let, z toho 5,8 % žen a 5,2 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,4 %, průměr
celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV).
V okrese Louny jsou sociálně vyloučené lokality v Lounech, v Žatci, v Podbořanech, v Cítolibech, Libyni
a v Postoloprtech.
Síťování je zajištěno plánováním sociálních služeb (komunitní plánování) v Lounech, Postoloprtech a
Žatci a dále kvalitní spoluprací jednotlivých aktérů v oblasti služeb sociální péče. Absentuje komunitní
plánování v Podbořanech, přesto ale i zde dochází k síťování služeb prostřednictvím komunikace
poskytovatelů. Město Louny má platný 4. Komunitní plán sociální péče na období 2017-2021. Město
Žatec má nový III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2020–2023.
Postoloprty mají Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2018–2022.
Podbořany zatím komunitní plán nemají.
Služby sociální péče jsou zastoupeny rovnoměrně, zejména v sídlech ORP se zajištěním pro širší okolí.
Celkový počet služeb doplňují poskytovatelé ve Vroutku, Petrohradě a Tuchořicích a dále v obcích
Měcholupy, Nové sedlo a Libočany. Obecně lze konstatovat, že služby z podstatné části pokrývají
místně i kapacitou potřeby cílových skupin. Pracuje se na navýšení pokrytí služby osobní asistence v
Žatci a připravuje se rozšíření časové nabídky poskytování pečovatelské služby v regionu, a to v souladu
s požadavky Ústeckého kraje. Nižší dostupnost, zejména terénních služeb sociální péče je zaznamenána
v okrajových částech regionu např. Podbořansko. V regionu narůstá poptávka po pobytových i
terénních službách sociální péče.
Služby odborného sociálního poradenství a sociální prevence jsou rovnoměrně zastoupeny na Lounsku
a Žatecku. Částečně je pokryta i oblast Podbořanska (poskytovateli z jiných regionů). Pro obyvatele
vzdálenějších obcí regionu mohou být některé služby hůře dostupné.
V regionu jsou stále nedostatečně zastoupeny služby pro některé cílové skupiny klientů, zejména osoby
ve věku 55+ s minimálními příjmy, rodiny s dětmi s vážnými výchovnými problémy, etyliky,
psychiatrické pacienty, s duševním onemocněním. Jako zásadní se jeví rovnoměrné zasíťování celého
regionu, doplnění sítě o chybějící poptávané služby a posílení kapacity vybraných služeb. Jedním
z problémů, se kterým se poskytovatelé potýkají, je nedostatek pracovníků, kteří by chtěli v sociálních
službách pracovat. Tento problém má za následek omezování některých potřebných služeb, případně
i zrušení bez náhrady.
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Oblast služeb sociální péče na Lounsku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•
•
•

Zájem o klienta
Dobrá spolupráce mezi službami
Stabilita poskytovatelů sociálních
(„držíme se“)
Podpora zřizovatelů
Existence komunitních plánů
Zájem starostů

Slabé stránky
•
služeb

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Chybějící personál – vzdělání, ochota
pracovat v oboru
Nevyhovující materiálně – technická
základna služeb (vhodné prostory,
jednolůžkové pokoje, bariérovost…)
Nedostatečný počet PSS pro zajištění
zhoršujícího se stavu klientů
Chybějící kapacity služeb – zvýšené
množství zájemců o službu oproti
předchozím rokům
Chybějící vhodné venkovní zázemí u
pobytových služeb (motivující k pohybu,
podporující zachování kompetencí)
Chybějící sociální lůžka ve zdravotnictví
Bytové jednotky pro klienty
Nedostačující projektová připravenost
Zcela chybí chráněné bydlení – Lounsko
Chybí osobní asistence na Lounsku
Nedostatečné možnosti spoluúčasti města
a obcí v projektech

Příležitosti
•
•
•
•

Rizika

Vytvoření finančního Fondu přípravy projektů
Realizace komunitního plánování v rámci ORP
Komunitní plánování pro ORP Podbořany
Transformace domů s pečovatelskou službou
do domovů pro seniory

•
•

•

Nízkopříjmoví klienti (není 100% úhrada)
Vstup průmyslových zón do regionu
(„zamíchání“ trhem práce, zdražení
bydlení)
Obava, zda případný komunitní plán ORP
bude řešit skutečně potřeby každé obce

Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Lounska pro oblast sociálních služeb péče
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Reagovat na stárnutí populace v regionu Lounsko (Žatec, Louny,
Podbořany)

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení dostupnosti pečovatelské služby v okrajových částech
regionu Podbořansko

Nesplněno

Cíl 2

Cíl 3

Navýšení kapacit služby osobní asistence v Žatci

Příprava na další pokračování stárnutí populace a měnící se
poptávku klientů pobytových služeb – Jednolůžkové pokoje v
pobytových službách sociální péče

Splněno částečně doporučena
schválená změna
kapacit
Splněno částečně

Priorita č. 1 Reagovat na stárnutí populace v regionu Lounsko (Žatec, Louny, Podbořany)
CÍL 1 – Navýšení dostupnosti pečovatelské služby v okrajových částech regionu Podbořansko
Cíl nebyl splněn.
CÍL 2 - Navýšení kapacit služby osobní asistence v Žatci
Cíl byl splněn částečně, pracovní skupině regionu Lounska pro oblast sociálních služeb péče byla
doporučena schválená změna kapacit.
CÍL 3 - Příprava na další pokračování stárnutí populace a měnící se poptávku klientů pobytových
služeb – Jednolůžkové pokoje v pobytových službách sociální péče
Tento cíl byl částečně splněn.

PRIORITA č. 2

Systémová řešení zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb

Cíl 1

Realizace Komunitního plánu ORP Podbořany nebo města
Podbořany

Splněno/Nesplněno

Priorita č. 2 Systémová řešení zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb
CÍL 1 – Realizace Komunitního plánu ORP Podbořany nebo města Podbořany
Realizace Komunitního plánu ORP Podbořany nebo města Podbořany nebyla splněna.
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PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

Zkvalitňování sociálních služeb

Cíl 1

Investování do materiálně technické základny sociálních služeb (zlepšení/rozšíření)

Cíl 2

Příprava projektů (studií) – alespoň 3 na region (k realizaci cíle č. 1.)

Cíl 3

Snižování počtu vícelůžkových pokojů
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

6

ORP Louny

0

0

14

6

43

2

2

Louny

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

53

1

2

20

27

0

0

2

20

26

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

12

2

3

4

1

4

0

0

2

3

0

0

1

2

3

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

1

0

0

4

ORP Žatec

2

6

11

3

19

21

1

2

6

1

1

1

Žatec

2

6

11

1

16

18

1

2

6

1

1

1

Měcholupy

1

1

1

Nové Sedlo

1

2*

2

1

4

5

0

0

2

0

0

0

1

4

4

0

0

1

0

0

2

0

0

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

0

2

6

6

0

1

2

2

1

2

2

1

4

4

1

4

4

0

0

0

0

Libočany

ORP Podbořany

0

0

1

Podbořany
Blšany
Místo poskytování neurčeno

0

0

1

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péčepobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

18

23

1

10

10

2

76

78

3

284

284

4

144

204

3

13

23

ORP Louny

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

129

129

1

16

46

0

0

4

1

129

129

1

16

16

0

0

30

0

0

4

Louny
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

ORP Žatec

2

15

17

1

10

10

2

76

78

1

83

83

1

46

66

2

9

13

Žatec

1

3

3

1

10

10

1

18

18

1

83

83

1

46

46

1

7

11

Libočany

1

12

12
1

58

60

1

2

2

1

4

6

1

4

4

0

0

2

Tuchořice
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

ORP Podbořany

1

3

4

0

0

0

0

0

0

1

72

72

0

0

20

2

82

92

Petrohrad
Podbořany

1

3

3

1

Vroutek
Místo poskytování neurčeno

0

0

1
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je v rámci regionu poskytována v Žatci a nejbližším okolí. V současné situaci je stav osobní
asistence stabilní. Je dostatečně finančně zajištěna (projekt POSOSUK 3) a navyšuje měsíčně počet hodin
v přímé péči. Poskytovatel na rok 2021 zažádal o navýšení kapacity a úpravu cílové skupiny, ale žádost byla
zamítnuta.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je co do počtu poskytovatelů nejpočetněji zastoupená sociální služba. Poskytují ji z pozice
registrovaných poskytovatelů ORP v regionu (Podbořany, Žatec, Louny), tak i některé další obce (Nové Sedlo,
Měcholupy), dále jeden neziskový subjekt. Cílovou skupinou jsou dominantně senioři, dále pak osoby
se zdravotním postižením. Je zaznamenán nárůst poptávky po službě v souvislosti se stárnutím populace.
V regionu jsou hojně zastoupeny také tzv. domy s pečovatelskou službou, jedná se o 8 objektů s kapacitou
převyšující 300 bytů. V souvislosti s požadavky Ústeckého kraje dojde v regionu k rozšíření poskytování služby
na celoroční provoz v časovém rozpětí 7,00 – 21,00 denně.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je registrovaná v Žatci. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením a
kombinovaným postižením. Jedná se o službu, která by pomohla řešit sociální začleňování nejen zde uvedené
cílové skupiny, ale také např. osob s psychiatrickými diagnózami. V regionu Lounsko existuje nepřímá
poptávka po této službě, vyplývající z potřeb uživatelů služeb.

§ 44 – Odlehčovací služby
Služba dostupná v celém regionu s akcenty na sídla ORP Louny, Žatec, Podbořany. Terénní formou v okolí Loun
a Postoloprt. Pobytovou a ambulantní formou pro osoby s mentálním i kombinovaným postižením - Žatec,
dále je poskytována pobytovou formou v obci Libočany – (1 km od Žatce) osobám se zdravotním postižením,
tělesným a kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním a chronickým
onemocněním pro celý region a v Podbořanech, kde jsou cílovou skupinou senioři.

§ 45 – Centra denních služeb
Tato služba není v regionu zastoupena a komunitní plány ani aktuální záměry poskytovatelů služeb
nenasvědčují zájmu tuto službu v regionu provozovat. Často je tato služba suplována osobní asistencí,
odlehčovacími službami nebo některým ze „stacionářů“.

§ 46 – Denní stacionáře
Denní stacionáře jsou provozovány v Žatci a v Lounech, v obou případech je cílová skupina osoby s mentálním
a kombinovaným postižením.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tuto službu v rámci regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel, a to pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením.
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§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu zastoupena jedním poskytovatelem v Žatci a jedním v Tuchořicích, v obou případech jsou
cílovou skupinou osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Prioritou je zvyšování kvality
poskytovaných služeb, zajištění prostupnosti služby pro uživatele k dalším službám.

§ 49 – Domovy pro seniory
Zastoupení této služby koresponduje s ORP v regionu, domovy pro seniory jsou v Žatci, Lounech
a Podbořanech. Domovy zajišťují služby i pro další obce regionu. Kapacita je aktuálně vyhodnocována jako
nedostatečná vzhledem k potřebám regionu – zvyšuje se počet žádostí a prodlužují se lhůty v přijímání klientů.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Lounsko je služba poskytována ve Vroutku, Žatci, Lounech a Podbořanech. Kapacita lůžek je
obsazena převážně uživateli z regionu a jedná se o cílovou skupinu seniorů trpících stařeckou demencí
a Alzheimerovou chorobou. Všichni poskytovatelé evidují neuspokojené žádosti o poskytnutí služby.
V regionu existuje také konkrétní poptávka (cca 20 míst) po službě pro cílovou skupinu osob s alkoholovými
typy demencí.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v rámci regionu poskytována v Žatci a to pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a v
Petrohradě s kapacitou 4 lůžek pro chronicky duševně nemocné.
V regionu Lounsko existuje nepřímá poptávka po této službě, vyplývající z potřeb uživatelů služeb.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na Lounsku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•
•
•

Vzájemná spolupráce (sociální služby, úřady, další
instituce)
Dluhové poradny
Odbornost pracovníků přímé péče
Motivovaní pracovníci v sociálních službách
Komunitní plány Louny, Žatec, Postoloprty
Finanční podpora KÚ, MÚ, obcí

Slabé stránky
•
•
•
•

•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•

Osvěta dluhové gramotnosti (od dětí)
Víceleté financování sociálních služeb
Dostupné bydlení
Korigovat systémy půjček a úvěrů
Dotační programy EU, ČR, norské fondy
Zasíťování – dluhové poradny
Komunitní plán Podbořany

Zadluženost
Administrativa
Nedostatek kvalitních pracovníků
Nedostatek ubytovacích zařízení (sociální
služby, standardní bydlení, prostupné bydlení
– Cena!)
Nezájem o služby, než je občané potřebují
Málo mužů v sociálních službách
Nejednotné rozhodování o dávkách na ÚP,
v rámci okresu, kraje i celé ČR

Rizika
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatek ubytování
Změny legislativy
Nejistota financování (MPSV, dotační tituly)
Nedostatek pracovních míst pro zdravotně
postižené, samoživitelky, MP, osoby nad 50 let
COVID-19
Další propad zadluženosti osob
Uzavřená síť ÚK – rozvoj???
Administrativa

Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Lounska pro oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního
poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství
a sociální prevence v regionu Lounsko

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v ORP
Louny

Nesplněno

Cíl 2

Vznik azylového domu pro ženy v ORP Žatec

Nesplněno

Cíl 3

Vznik nocleháren v ORP Louny a v ORP Žatec

Nesplněno

Cíl 4

Posílení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi v krizi v ORP
Žatec

Cíl 5

Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec

Nesplněno

Cíl 6

Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ORP
Podbořany

Nesplněno

Cíl 7

Posílení kapacity služeb sociální rehabilitace v ORP Žatec

Splněno

Cíl 8

Posílení kapacity sociální rehabilitace v ORP Podbořany

Splněno

Částečně splněno

Priorita č. 1 – Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství a sociální prevence
v regionu Lounsko
Cíl č. 1 Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v ORP Louny
Potřeba i nadále trvá, chybí poskytovatel sociální služby.
Cíl č. 2 Vznik azylového domu pro ženy v ORP Žatec
Nepodařilo se najít vhodné prostory.
Cíl č. 3 Vznik nocleháren v ORP Louny a v ORP Žatec
Potřeba i nadále trvá, nepodařilo se najít vhodné prostory
Cíl č. 4 Posílení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi v krizi v ORP Žatec
Cíl částečně splněn, potřeba trvá, vše je v projektovém řízení.
Cíl č. 5 Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec
Potřeba trvá, navýšení kapacity avizováno dlouhodobě.
Cíl č. 6 Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Žatec
Cíl není splněn. Současná kapacita aktuálně postačuje.
Cíl č. 7 Posílení kapacity služeb sociální rehabilitace v ORP Žatec
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Tento cíl je splněn.
Cíl č. 8 Posílení kapacity sociální rehabilitace v ORP Podbořany
Cíl je splněn.

PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

„Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství asociální prevence
v regionu Lounsko“

Cíl 1

Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v ORP Louny

Cíl 2

Vznik nocleháren v ORP Louny a ORP Žatec

Cíl 3

Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec

Cíl 4

Posílení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi v krizi v ORP Žatec

Cíl 5

Avizována potřeba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP Louny - Po změně
Komunitního plánu města
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

9

22

12

1

3

6

4

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

ORP Louny celkem

4

6

8

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Louny

4

6

8

6

ORP Podbořany celkem

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

1

1

0

1

ORP Žatec celkem

2

4

14

4

1

3

6

4

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Žatec

2

4

14

4

1

3

6

4

1

1

0

2

18

2
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

5

35

4

ORP Louny celkem

2

5

35

4

Postoloprty

2

5

35

4
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služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

15

13

0

3

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

5

9

34

14

4

9

49

9

2

6

33

6

3

6

0

4

2

ORP Louny celkem

3

4

14

4

2

4

43

4

1

3

15

3

2

2

0

2

0

Louny

2

3

9

3

2

4

43

4

1

3

15

3

1

1

0

1

0

1

0

3

Postoloprty

1

1

5

1

1

1

0

1

ORP Podbořany celkem

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

5

6

1

1

5

6

1

2

0

2

Petrohrad

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

0

0

0

0

1

2

0

2

ORP Žatec celkem

2

5

20

8

1

3

6

3

1

3

18

Žatec

2

5*

20

8

1

3

6

3

1

3

18

Pozn.: * Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá i region Podbořanska
** Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá celý region Lounska CDZ
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0

0

0

3

1

2

0

2

1

3

10

4

3

1

2

0

2

1**

3

10

4
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

skup.

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

0

0

0

1

ORP Louny celkem

0

0

0

1

Postoloprty

0

0

0

1

počet
služeb

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

4

87

133

0

0

0

1

1

1

0

0

10

0

0

0

0

0

0

ORP Louny celkem

3

59

59

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Louny

3

59

59

0

0

10

ORP Podbořany celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

1

28

74

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Žatec

1

28

74

1

1

1

0

0

6
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba je v regionu poskytována pro poměrně rozsáhlou skupinu osob, které se ocitly v krizi z důvodu
nepříznivé sociální situace, kterou bez podpory služby nejsou schopni řešit, popř. jsou ohrožené sociálním
vyloučením. Rozsáhlou cílovou skupinou jsou osoby v krizi, dále také senioři a osoby se zdravotním postižením.
Poskytovatelé nabízejí rovněž doplňkové aktivity, např. půjčovnu pomůcek, senior taxi, prodej náhradních
součástek a drobnou údržbu pomůcek, výdej potravinové pomoci, podporu osobám pečujícím apod. V roce
2019 ukončil poskytování služby 1 poskytovatel, vzhledem k potřebnosti služby budeme hledat pro cílovou
skupinu /rodiny v krizi/ nového poskytovatele. Protože poradenstvím lze předcházet mnohem závažnějším
sociálním problémům klientů, doporučuje pracovní skupina zachovat stávající kapacity v regionu.

§ 55 – Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou
řešit vlastními silami. Jedná se o nejrychlejší způsob kontaktu s odborníkem při řešení náročné či krizové
situace. Služba v regionu registrována samostatně není. Je zajištěna dvěma poskytovateli s nadregionální
působností se sídlem v Mostě a v Ústí nad Labem. Obě služby fungují v nepřetržitém 24 h. provozu včetně
víkendů a svátků.

§ 56 – Tlumočnické služby
Služba určena pro osoby neslyšící komunikující znakovým jazykem. Služba je zajištěna ambulantní i terénní
formou na detašovaném pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností. Služba je na horní hranici své
kapacity, problémem pro rozšíření kapacity je nedostatek tlumočníků znakového jazyka.

§ 57 – Azylové domy
Azylové domy pro muže jsou v Lounech a v Žatci. Dále funguje v Žatci azylový dům pro matky, rodiny s dětmi,
které se ocitly v bytové krizi. V Lounech je provozován azylový dům pro ženy, pro osoby v krizi (oběti násilí,
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi, které ztratily bydlení) s kapacitou 9 lůžek. V regionu
chybí azylový dům pro ženy (bydlení pro samotné ženy bez dětí), jeho potřebnost je avizována ze Žatecka.
Dále registruje skupina požadavek na navýšení kapacity pro cílovou skupinu rodin s dětmi v krizi o 14 lůžek. V
Podbořanech tato služba není provozována žádným poskytovatelem. Zájemci o službu z této lokality jsou
odkazováni do Žatce, příp. do jiných regionů.
Jeden poskytovatel realizuje projekt z ESF Hausing First, který pomáhá osobám v krizi najít a udržet si vhodné
bydlení.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Lounsku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu, pro pokrytí potřebnosti služby jsou kapacity
v sousedních regionech dostačující

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je v regionu registrována jako ambulantní se sídlem v Žatci, ale pokrývá celý region Lounska. Zájemci
o službu často vyhledávají pomoc i mimo region (např. pracoviště v Mostě vykazuje zájemce z regionu Lounska
a naopak). Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené návykovými látkami a osoby závislé na návykových látkách
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starší 15 let. Služba je určena též abstinujícím osobám, jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám.
Dlouhodobě avizována potřeba zvýšení kapacity.

§ 60 – Krizová pomoc
V Žatci se jedná se o 1 krizové lůžko v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Žatci, a to
po dobu nezbytně nutnou k zajištění vhodného umístění nebo náhradního řešení. Cílovou skupinou jsou osoby
v krizi, osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením. V Lounech je klientům nabízena
ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí
nad Labem.
Klienti mohou využít také poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i
ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 60 a – Intervenční centra
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem.

§ 61 - Nízkoprahová denní centra
Služba není v regionu Lounsko samostatně registrovaná.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Žatci bude obnoveno jiným poskytovatelem služby. V Lounech je
absence nízkoprahového centra kompenzována jinými aktivitami při městské knihovně. V Postoloprtech byl
požadavek na navýšení kapacity sanován v r. 2020. V Podbořanech služba zastoupena není, službu částečně
nahrazují aktivitami Domů dětí a mládeže. Dle názoru členů pracovní skupiny to však není ideální řešení.

§ 63 – Noclehárny
Služba v regionu Lounsko samostatně registrována není. Klientům (mužům i ženám) je v případě zájmu
doporučována služba v okolí (Most, Lovosice, Praha). Potřeba služby je dlouhodobě avizována z Lounska 10
lůžek v ORP Žatec 6 lůžek.

§ 64 – Služby následné péče
Aktuálně není registrován žádný poskytovatel pro region Lounsko. V regionu není evidována přímá poptávka.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktuálně je služba dostupná v celém regionu Lounsko. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v tíživé sociální
situaci, kterou rodiče nedokážou sami řešit. V ORP Louny pracovní skupina nezaznamenala potřebu navýšení
kapacity. Aktuální realizace služby SAS na Podbořansku je dostačující, není potřeba navýšení kapacity. Jako
problematická se jeví i nadále pracovní doba SAS (do 16.00 hod.) a to z důvodu intenzivnější práce s celým
rodinným systémem apod. V ORP Žatec byla potřeba navýšení kapacity přehodnocena a aktuálně postačuje.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vnímána jako významný nástroj pomoci pracovníkům SPOD
a především jako prevence razantních opatření ze strany SPOD (umístění dětí do náhradní rodinné péče,
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dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovného ústavu), proto pracovní skupina
pravidelně sleduje její kapacity.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je dostupná uživatelům z celého regionu. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením
a senioři.
Velmi aktivní jsou v regionu Senior kluby a řada dalších nestátních neziskových organizací, které svou nabídkou
vhodně doplňují registrované sociální služby.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
V regionu služba pokryta dvěma STD po jedné na Lounsku a Žatecku pro cílovou skupinu osob s chronickým
duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením od 16–64 let.
Avizováno bylo zřízení STD v PL Petrohrad určené pro osoby s chronickým duševním onemocněním, od záměru
bylo ustoupeno.

§ 69 – Terénní programy
V ORP Louny zajišťuje službu jeden poskytovatel se zaměřením na osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické
menšiny a osoby v sociálně vyloučených lokalitách. Na Postoloprtsku zahájil poskytování služby pro osoby
ohrožené a závislé na návykových látkách poskytovatel registrovaný v Ústí nad Labem. Další poskytovatel se
zaměřením na osoby ohrožené závislostí a závislé na návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči,
má službu registrovanou v Mostě, zahrnuje však i oblast Lounska. Dle informací OSV, poskytovatelů sociálních
služeb a výstupů KP je kapacita v ORP Louny dostačující. Pracovní skupina eviduje záměr poskytovatele
v Postoloprtech rozšířit registraci o skupinovou kapacitu 10.
V ORP Žatec zajišťuje službu jeden poskytovatel pro poměrně širokou cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob
ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, osob v krizi, osob ve vyloučených lokalitách a
osob vedoucí rizikový způsob života. Pro osoby ohrožené závislostí a osoby závislých na návykových látkách,
které se vyhýbají institucionální péči, zajišťuje službu poskytovatel registrovaný v Mostě. Nově byla
registrována služba poskytovateli s celostátní působností, zaměřená na pomoc osobám žijícím ve vyloučených
lokalitách Žatce. Aktuální potřeba navýšení kapacity dle informací OSV, výstupů KP a pracovní skupiny nebyla
shledána.
V Podbořanech, které avizovaly potřebu zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo
závislých na návykových látkách, je služba zajištěna poskytovatelem s registrací v regionu Chomutov.

§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu jsou zaregistrováni dva poskytovatelé sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s chronickým
duševním onemocněním. Ambulantní formou je poskytována sociální rehabilitace v PL Petrohrad kde rozšířili
službu o terénní formu s přesahem do regionu Chomutov. V Žatci je registrována služba ambulantní a terénní
poskytovatelem s celokrajnou působností a s rozsahem na celý region Lounska. Požadavky na navýšení kapacit
těchto služeb byly vyřešeny v roce 2020. Aktuálně pracovní skupina neeviduje žádné požadavky na navýšení
kapacit.
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5. REGION MOSTECKA
Region Mostecko se skládá z 2 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Most a SO ORP
Litvínov.
V okrese Most k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 5 317 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
7,0 % ve věku od 15-64 let, z toho 7,6 % žen a 6,4 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,4 %, průměr
celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV). Okres Most patří dlouhodobě mezi nejvíce postižené okresy celé
republiky. Především v ORP Litvínov je vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikační úroveň
obyvatel, zadluženost obyvatel spojená s nízkou finanční gramotností, závislost na sociálních dávkách,
bytová problematika a drogová problematika (rodiče závislí na drogách) velkým problémem.
Na území SO ORP Most a Litvínov je v současné době identifikováno celkem 9 sociálně vyloučených
lokalit. Z nich 6 se nachází na území města Most (Chanov, Stovky, M. G. Dobnera, K. H. Borovského,
Javorová, Sedmistovky) a 2 v Obrnicích (Malé Sídliště, Velké Sídliště) a 1 v Litvínově (sídliště Janov).
Celkový počet obyvatel, který žije na území (či v blízkosti) sociálně vyloučených lokalit, lze odhadovat
na více jak 13 000 osob.
Města mají zmapovánu celou sociální oblast, v rámci komunitního plánování probíhá spolupráce i
s ostatními aktéry. Město Most má platný IV. Komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb
pro region Mostecka 2019–2022. Město Litvínov v současné době nemá aktualizovaný Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb, platnost předchozího byla pro období 2016-2018.
Na území SO ORP Most a Litvínov jsou poskytovány téměř všechny druhy sociálních služeb.
Nedostatečně jsou zajištěny služby: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení se sídlem v ORP
Most, sociálně terapeutické dílny v ORP Most a domovy se zvláštním režimem. Tyto služby by bylo
vhodné rozvíjet, ale nedaří se zajistit jejich poskytovatele z důvodu neexistujícího financování. Z
komunitního plánu sociálních služeb pro region Mostecka na období 2019-2022 dále vyplývá potřeba
zajištění nových služeb: domov se zvláštním režimem pro osoby s duálními diagnózami, a to nejen pro
muže, ale i ženy, azylový dům pro rodiny s dětmi, terénní práce pro osoby s duševním onemocněním,
sociální služby ambulantní i pobytové pro osoby do 15 let řešící závislosti, pracovní poradenství,
tréninková pracovní místa včetně tréninkových bytů, terapeutická péče. Dále chybí odlehčovací služby,
mobilní hospicová péče.
V regionu dlouhodobě probíhá transformace velkokapacitního zařízení, což se promítá v postupném
navyšování kapacit služby chráněného bydlení především v ORP Litvínov, a tím dochází ke snižování
kapacity služby DOZP.
V ORP Litvínov je problémem kvalita a kapacita poskytovaných sociálních služeb ve vyloučené lokalitě
sídliště Janov, jedná se především o Nízkoprahové služby NZDM pro děti a dospívající s větší kapacitou
a terénní formou, Volnočasové centrum pro matky s dětmi – mateřské centrum, předškolní klub,
odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob se závislostí na návykových látkách.
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Oblast služeb sociální péče na Mostecku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

dobře fungující komunitní plánování sociálních
služeb v ORP Most
započatá transformace pobytových služeb v ORP
Litvínov
humanizace
služeb,
snižování
počtu
vícelůžkových pokojů
informovanost veřejnosti o sociálních službách
spolupráce se středními a vysokými školami
s obory v oblasti sociální práce
zlepšení platových a mzdových podmínek
zaměstnanců v sociálních službách

•

•

•

•
•
•
•

nedostatek finančních prostředků (krácení
rozpočtu,
postupné
ubývání
sponzorů,
prohlubující se finanční krize)
nepřipravenost systému služeb sociální péče na
nárůst klientů s nízkými příjmy a asociálním
chováním
nedostatek sociálních služeb pro osoby
s duševním chronickým onemocněním (typu
schizofrenie) a pro osoby s etylickou demencí
absence sociální služby chráněné bydlení v ORP
Most a služby denní stacionář v ORP Litvínov
dlouhodobě vysoká fluktuace zaměstnanců
administrativní náročnost při poskytování
sociálních služeb
nedostatek
dobrovolníků
pomáhajících
v sociálních službách

Příležitosti
•

•
•
•
•
•
•

Rizika

zřídit či rozšířit služby domov se zvláštním
režimem pro cílovou skupinu osoby s duševním
chronickým
onemocněním
(schizofrenie,
etylismus apod.)
podporovat proces transformace uživatelů DOZP
navýšit kapacitu služby chráněné bydlení
informovat veřejnost o navazujících terénních a
ambulantních službách
využít praxe studentů ze škol zaměřených na
sociální práci v zařízeních sociálních služeb
navýšit kapacitu míst pro nízkopříjmové seniory
nadále spolupracovat s Dobrovolnickým centrem
Most

•
•
•
•
•
•

prohlubující se finanční krize
omezení poskytování služeb z důvodu pandemie
neochota klientů finančně se podílet na sociální
službě
nárůst počtu žadatelů s nízkými příjmy, zvyšující
se počet žadatelů s příjmy zatíženými exekucí
zahlcení poskytovatelů služeb přemírou
administrativy
nestabilita personálu - odchod do jiných finančně
lépe ohodnocených oborů

Pozn.: Vypracovala pracovní skupina regionu Mostecka pro oblast sociálních služeb péče
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Vyhodnocení plnění priorit a cílů na rok 2020

PRIORITA č. 1

Navýšení kapacity služeb zaměřených na těžce
umístitelnou klientelu v souladu s materiálně-technickým
standardem

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby
s duševním chronickým onemocněním v ORP Most

Nesplněno

Cíl 2

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby
s duševním chronickým onemocněním v ORP Litvínov

Nesplněno

Priorita č. 1 - Navýšení kapacity služeb zaměřených na těžce umístitelnou klientelu v souladu
s materiálně-technickým standardem
Cíl č. 1 Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním chronickým
onemocněním v ORP Most
Cíl byl řešen v průběhu roku 2020, poskytovatelem MSSS v Mostě byla podána žádost o navýšení
kapacity služby DZR pro cílovou skupinu osoby se stařeckou demencí typu Alzheimerovy choroby,
navýšením o 2 lůžka. Pokud bude žádost schválena, cíl bude splněn začátkem roku 2021.
Cíl č. 2 Navýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním chronickým
onemocněním v ORP Litvínov
Cíl byl řešen v průběhu roku 2020, poskytovatelem DSS Litvínov byla podána žádost o navýšení kapacity
služby DZR pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí,
navýšením o 1 lůžko. Pokud bude žádost schválena, cíl bude splněn začátkem roku 2021.

PRIORITA č. 2

Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Podpora deinstitucionalizace služby DOZP v ORP Litvínov – snižování
počtu lůžek ve velkokapacitním zařízení

Nesplněno

Cíl 2

Zapojení studentů škol zaměřených na sociální práci do praxe
v konkrétních sociálních službách

Cíl 3

Navázat užší spolupráci s Dobrovolnickým centrem

Cíl 4

Navýšit stávající kapacity služby chráněné bydlení v ORP Litvínov,
Most

Cíl 5

Navýšit kapacity služby DPS pro nízkopříjmové seniory
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Priorita č. 2 - Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb
Cíl č. 1 Podpora deinstitucionalizace služby DOZP v ORP Litvínov – snižování počtu lůžek ve
velkokapacitním zařízení
Cíl byl plněn v průběhu roku 2020. V návaznosti na Transformační plán DSS Litvínov začala
rekonstrukce budovy nedaleko centra Litvínova, kde vznikly 4 individuální domácnosti pro celkem 18
klientů s vysokou mírou podpory služby DOZP. Tito klienti z velkokapacitní budovy na adrese Zátiší 177,
Litvínov-Janov se přestěhují, dle současného předpokladu, do domácností začátkem roku 2021.
Podmínkou je schválení Žádosti o změnu místa poskytování služby DOZP.
Cíl č. 2 Zapojení studentů škol zaměřených na sociální práci do praxe v konkrétních sociálních
službách
Plnění tohoto cíle bude pokračovat v roce 2021. V průběhu roku 2020, v době nouzového stavu,
probíhala výpomoc studentů v několika sociálních službách na Mostecku (např. v DSS Litvínov, službě
DPS). V současné době tým pracovní skupiny sbírá relevantní data z různých sociálních služeb o
konkrétních potřebách využití studentů (počet, časové rozpětí). Poté bude jednat s vedením škol
v Mostě o případné konkrétní spolupráci.
Cíl č. 3 Navázat užší spolupráci s Dobrovolnickým centrem
Plnění cíle bude pokračovat i v roce 2021. Některé sociální služby na Mostecku již spolupracují
s Dobrovolnickým centrem v Mostě. V rámci naplnění cíle by tým pracovní skupiny chtěl zajistit větší
rozsah spolupráce, aby dobrovolníci mohli být součástí krizových plánů pro případné využití v době
další karantény.
Cíl č. 4 Navýšit stávající kapacity služby Chráněné bydlení v ORP Litvínov, Most
Plněno v průběhu roku 2020. Poskytovatelem DSS Litvínov byla podána žádost o navýšení kapacity
služby CHB v Litvínově a to o 3 lůžka. Zároveň by služba CHB po případném schválení žádosti, mohla
nabídnout podporu jak klientům s mentálním postižením, tak i klientům s chronickým duševním
postižením a etylikům, a to od začátku roku 2021.
Cíl č. 5 Navýšit kapacity služby DPS pro nízkopříjmové seniory
Nebylo splněno a bude pokračovat i v roce 2021. Tým pracovníků se tímto tématem zabýval na setkání
skupiny, ale naráží na nedostatečně zpracovaný komunitní plán města Litvínov, který by měl být
základem pro další jednání o potřebě zajištění služeb pro cílovou skupinu nízkopříjmoví senioři.

Priority a cíle na rok 2021
PRIORITA č. 1

Navýšení kapacity služeb zaměřených na těžce umístitelnou klientelu v souladu
s materiálně-technickým standardem

Cíl 1

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním chronickým
onemocněním v ORP Most

Cíl 2

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním chronickým
onemocněním v ORP Litvínov
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PRIORITA č. 2

Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb

Cíl 1

Podpora deinstitucionalizace služby DOZP v ORP Litvínov – snižování počtu lůžek ve
velkokapacitním zařízení

Cíl 2

Zapojení studentů škol zaměřených na sociální práci do praxe v konkrétních sociálních
službách

Cíl 3

Navázat užší spolupráci s dobrovolnickým centrem

Cíl 4

Navýšit stávající kapacity služby chráněné bydlení v ORP Litvínov, Most

Cíl 5

Navýšit kapacity služby DPS pro nízkopříjmové seniory
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

11

15

6

44

47

0

0

11

1

2

2

0

0

0

3

6

11

ORP Most celkem

3

11

15

3

34

37

0

0

5

0

0

0

0

0

0

3

6

6

Most

3

11

15

3

34

37

3

6

6

0

0

5

0

0

5

Místo poskytování neurčeno
ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

5

3

10

10

0

0

6

Litvínov

1

4

4

0

0

1

Lom

1

3

3

Meziboří

1

3

3

Místo poskytování neurčeno

1
0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

13

15

0

0

0

4

172

172

7

635

633

4

135

161

2

72

80

ORP Most celkem

1

10

10

0

0

0

1

6

6

3

406

404

1

33

58

0

0

5

Most

1

10

10

1

6

6

3

406

404

1

33

58

0

0

5

ORP Litvínov celkem

1

3

5

3

166

166

4

229

229

3

102

103

2

72

75

1

114

114

2

2

54

55

1

11

14

1

2

2

2

1

48

48

1

61

61

1

50

50

Litvínov
Meziboří

1

3

5

Nová Ves v Horách

0

0

0

Pozn.: * 16 lůžek není v Základní síti služeb
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§ 39 – Osobní asistence
Jedná se o terénní sociální službu, která je v regionu poskytována jen v ORP Most. Za pomoci osobního
asistenta mohou uživatelé vykonávat všechny své běžné činnosti života, které by dělali sami, pokud by jim
v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Činnost služby je zaměřena na pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. O tuto
službu je ze strany klientů zájem, avšak z důvodu nedostatečného personálního zajištění a finanční náročnosti
nemůže být v současné době poptávka plně uspokojena. Uživatelé jsou často odkazováni na pečovatelskou
službu. Služba je poskytována bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí klientů. Tuto službu
často supluje pečovatelská služba nebo domácí komplexní péče. V ORP Litvínov tato služba zcela chybí.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato terénní služba je na Mostecku poskytována jak ze strany města Mostu, Lomu a Meziboří, tak i neziskovými
a soukromými organizacemi v celém ORP Most a ORP Litvínov. V přilehlých obcích je využitelnost nízká,
převládá zde většinou vzájemná „sousedská výpomoc“. Od roku 2019, kdy byl připravován IV. komunitní plán
města Mostu, do jehož realizace se zapojily mostecké obce, narůstá požadavek na rozšíření pečovatelské
služby i do těchto obcí. Rozšíření služby však brání uzavření Základní sítě ÚK. Díky tomu nemůže Oblastní
charita Most požádat o navýšení dosavadní kapacity. Službu využívají především senioři, kteří se z důvodu
nemoci či věku nedokážou sami postarat o svou osobu či domácnost. Díky této službě mohou co nejdéle
setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku od 18 let
s chronickým onemocněním či zdravotním postižením a dále senioři. V celém regionu Mostecka je služba
velice dobře dostupná. Nejvíce je využívaná pro pomoc se zajištěním stravy, pomoc s nákupy, s běžným
úklidem a při osobní hygieně. Je poskytována i uživatelům v sociálně vyloučených lokalitách, kteří splňují
podmínky cílových skupin a nachází se v tíživé sociální situaci, především v ubytovně UNO a Domino. Vzhledem
ke stárnutí populace je předpoklad dalšího rozvoje této služby a zachování kapacity s možností navýšení dle
momentální individuální potřebnosti.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V celém regionu Mostecka není v současné době žádný poskytovatel poskytující tuto sociální službu. Tato
služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 44 – Odlehčovací služby
Tato služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou v Meziboří a pobytovou a terénní formou
v Mostě. Odlehčovací služba je stále hojně využívána zejména ze strany pečujících rodin po celý rok. Nejvíce,
když pečující osoba onemocní nebo jde na plánovanou operaci. Kapacita služby je v současné době dostačující
není potřeba dále službu navyšovat.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu Mostecko v současné době není tato služba poskytována. Tato služba nebyla určena jako prioritní
v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.
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§ 46 – Denní stacionáře
Tato ambulantní sociální služba je poskytována pouze v ORP Most, na území ORP Litvínov tato služba zcela
chybí. Kapacita denního stacionáře v ORP Litvínov bude odpovídat aktuální poptávce, kterou lze, na základě
realizovaného dotazníkového šetření předpokládat.
V ORP Most poskytují sociální službu Denní stacionář tři zařízení, každé z nich zaměřuje službu na jinou cílovou
skupinu - děti a mladiství se zdravotním postižením od 1 do 17 let, osoby se zdravotním postižením a
s ukončenou školní docházkou od 18 do 54 let a osoby se zdravotním postižením a senioři ve věku od 55 let.
Nejvíce je služba využívána dětskými klienty a handicapovanými občany s bydlištěm v ORP Most.
Cílem služby je zvyšování kvality života klientů s těžkým stupněm závislosti, podpora rozvoje, udržování a
upevňování jejich schopností, dovedností a návyků, smysluplné trávení času klientů a jejich maximální možné
začlenění do běžného osobního i společenského života. Klientům od 18 let je formou fakultativní služby
nabídnut odvoz do /ze zařízení, od ledna 2018 mohou klienti k odvozu využít také Taxík Maxík.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tato služba zcela chybí v celém regionu Mostecka. V ORP Litvínov byla poskytována do konce roku 2015, kdy
byla ukončena z důvodu nízké poptávky ze strany klientů.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato pobytová služba je poskytována v Mostě, Litvínově, Meziboří a na Nové Vsi v Horách. Služba je
poskytována nepřetržitě, cílovou skupinou jsou uživatelé od 18 let s různým stupněm mentálního, zdravotního
postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. V regionu
poskytují službu dvě velkokapacitní zařízení, a to všem osobám z celého regionu, které patří do cílové skupiny
bez ohledu na trvalé bydliště.
DSS Litvínov v návaznosti na Transformační plán pokračuje v postupném snižování počtu klientů služby DOZP
ve velké budově na Zátiší, proto se počátkem roku 2021 celkem 18 klientů přestěhuje do nového objektu Pod
Lesem v Litvínově, kde jim bude poskytována služba formou komunitního bydlení. Služba DOZP v původní
budově poskytuje od října roku 2018 podporu i klientům se zdravotním postižením (bez mentálního postižení),
imobilním s potřebou 24 hodinové podpory. V současné době je touto cílovou skupinou naplněno 6 míst.
Služba DOZP v DSS Meziboří snížila v roce 2020 kapacitu o 2 místa. Důvodem byl postupný útlum této služby
a následné navýšením kapacity služby DZR tohoto poskytovatele (v návaznosti na priority AP).

§ 49 – Domovy pro seniory
Na Mostecku je tato pobytová služba rovnoměrně rozmístěna v Mostě, Litvínově a Meziboří. Vzhledem k stále
se zvyšujícímu zhoršování zdravotního stavu uživatelů služby, např. Alzheimerova nemoc a jiné typy demence
i vyšší míře poptávky po této službě, vzniklo v roce 2016 nové samostatné oddělení domova se zvláštním
režimem v 1. patře současného domova pro seniory v Meziboří, čímž došlo ke snížení kapacity služby DPS.
V současné době jsou domovy pro seniory součástí celků organizací poskytovaných další sociální služby, např.
domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. Počet zájemců o tuto službu
se vzhledem k dostupnosti sítě snižuje, naopak přibývá poptávka právě po domovech se zvláštním režimem.
Uživatelům domovů pro seniory je nabízená široká škála společenských aktivit (kulturní, sportovní, výlety,
rekreace aj.) Volnočasové aktivity jsou nabízeny s cílem, co nejdéle zachovat schopnosti a dovednosti klientů
a s cílem zpříjemnit pobyt v domovech pro seniory. V současné době je nabídka služby plně dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto pobytovou službu poskytují v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a Meziboří.
Služby Domovy se zvláštním režimem jsou v současné době umístěny v jednom objektu s jinou službou, např.
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Domovy pro seniory nebo Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé jsou ubytováni
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Naprostá většina uživatelů je z Mostecka a nejbližšího okolí,
přestože si žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR. V lednu 2020 bylo otevřeno soukromé zařízení
Domov Alzheimer Most, z.ú. s jednolůžkovými nebo dvoulůžkovými pokoji s kapacitou 96 lůžek.
Ze zkušeností poskytovatelů v regionu vyplývá, že současná kapacita této služby nemůže uspokojit požadavky
zájemců o službu, tj. osoby s etylickou demencí či s chronickým duševním onemocněním typu schizofrenie, s
organickým psychosyndromem apod. Je proto nutné, i v návaznosti na priority Ústeckého kraje, podporovat
vznik nových kapacit této služby.
Od 1. 1. 2020 byla ve vybraných příspěvkových organizacích v Litvínově a na Meziboří vytvořena místa pro
osoby trpící poruchami kognitivních funkcí, které opouštějí po dlouhodobých hospitalizacích psychiatrické
nemocnice/léčebny a v důsledku svého onemocnění nejsou schopni aktuálně vést samostatný život bez
nepřetržité podpory a pomoci. Zároveň jsou v rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji ve spolupráci
s Týmy/Centry duševního zdraví, s příslušným zdravotnickým zařízením a pobytovou službou připravováni na
přechod do sociálních služeb, protože jejich zdravotní stav již nevyžaduje nepřetržitou lékařskou péči.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu Mostecko zajišťována dvěma poskytovateli, v městě Meziboří a Litvínov. V Meziboří je
služba poskytována formou skupinovou a individuální. Skupinová forma je zajišťována v hlavní budově
poskytovatele sociální služby a forma individuální v bytech a domech v běžné občanské zástavbě města
Meziboří. Skupinová forma chráněného bydlení je určena pro osoby s lehkým, středním mentálním postižením
či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby.
Individuální forma chráněného bydlení je rovněž určena pro osoby s lehkým, středním mentálním postižením
či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které nejprve využívali skupinové chráněné
bydlení, a u kterých došlo ke zlepšení sociálních dovedností do té míry, že zvládají individuální bydlení.
V Litvínově je sociální služba chráněné bydlení poskytována v bytech v běžné občanské zástavbě a cílovou
skupinou jsou osoby ve věku od 19 do 64 let s lehkým, středním mentálním postižením nebo kombinovaným
postižením. Služba chráněné bydlení umožňuje uživatelům žít v samostatných domácnostech v blízkosti
základních veřejných služeb. V roce 2021 se v rámci Transformačního plánu DSS Litvínov plánuje navýšení
kapacity služby o 3 místa, a to pro zájemce ze služby DZR (v návaznosti na Transformaci psychiatrických
zařízení).
V rámci optimalizace kapacit sociální služby dochází průběžně k přesunu kapacit v rámci míst poskytování dle
Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.
Sociální služba chráněné bydlení zcela chybí v ORP Most.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Mostecku
SWOT ANALÝZA
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Silné stránky
Znalost CS a schopnost reagovat na měnící se
potřeby vyplývající z terénu a dobré praxe
poskytovatelů
Zkušení,
kvalifikovaní
poskytovatelé
s dlouhodobou praxí
Široká a pestrá nabídka služeb
Fungující systém služeb s tradicí a prověřenou
kvalitou
Možnost bezplatného využívání některých druhů
služeb
Kvalitní vzájemná komunikace a informační toky
mezi poskytovateli (především díky pracovním
skupinám a komunitnímu plánování)
Odborné vedení jednotlivých služeb
Spolupráce relevantních subjektů při řešení
případů
Příležitosti
Spolupráce s MAS Naděje, o. p. s. – možnosti
vzájemné koordinace poskytovaných služeb,
mapování potřebnosti, cílové skupiny i
financování.
Možnosti pro neustálé prohlubování spolupráce
mezi jednotlivými poskytovateli (komunitní
plánování, pracovní skupiny kraje) – možnost
aktivně se těchto skupin účastnit, vzájemně
spolupracovat a komunikovat
Možnost čerpat finanční prostředky ze zdrojů
Evropských fondů (a s tím spojené víceleté
financování)
Spolupráce poskytovatelů s ASZ v ORP Litvínov
Možnost definovat potřebnost služeb a jejich
kapacit v rámci ZS a RS pro ÚK
Existence nástrojů pro propagaci služeb na místní
úrovni (Mostecké listy, web města, informace a
pozvánky pro zastupitele, zprávy do Rady města,
tiskové zprávy koordinačních skupin, panely a
nástěnky na MmM, velkoplošná obrazovka nad
MmM apod.)
Rozvoj komunitního plánování a spolupráce mezi
ORP Most a Litvínov a Krajským úřadem
Transformace psychiatrické péče
Dobrovolnické centrum a firemní dobrovolnictví

Slabé stránky
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Zcela chybějící nebo nedostatečné kapacity
některých druhů služeb (nedostatečná kapacita
AKREDITOVANÉHO dluhového poradenství, nízká
kapacita AD pro rodiny, služby pro osoby
s duševním onemocněním, sociální bydlení, DZR
či „wet house“ pro ethyliky či osoby s duálními
diagnózami)
Nedostatečná osvěta problematiky sociálních
služeb a nedostatečné šíření dobré praxe
poskytovatelů především na celorepublikové
úrovni a vůči politické garnituře

Rizika
Neefektivní sociální systém, nesystémově pojaté
dávky SSP a HN, náročná administrativa
dávkového systému, změny působnosti
Zneužívání sociálního systému samotnými
klienty, problematika uvolněných sociálních
norem a nízká motivace klientů k dlouhodobému
řešení příčin problémové situace.
Zvyšující se příliv a migrace sociálně slabých
obyvatel do regionu, kteří nemají žádný vztah
k bydlení a sousedskému soužití
Kolísavý zájem uživatelů o službu ovlivněný
ročním obdobím (nízkoprahová zařízení,
noclehárny) není zohledněn při financování a ve
statistických výkazech, negativně ovlivňuje
náhled na službu
Neexistence zákona o sociálním bydlení a bytové
politiky města
Nesystémové, nekoncepční, pouze jednoleté a
nedostatečné financování sociálních služeb jak
na vládní, tak na krajské úrovni
Nezaměstnatelnost některých cílových skupin
Vazba některých typů služeb na evropské
projekty
Připravovaná novela zákona o sociálních
službách
Uzavření základní sítě služeb (nelze pružně
reagovat na měnící se potřeby klientů)
Je možné, aby službu poskytoval kdokoli, kdo
pouze splní registrační podmínky. Bez nutnosti
zajistit náležitou kvalitu služby.
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•

Ukončení realizace projektů financovaných z OPZ
v rámci koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám – dojde ke snížení kapacit
některých druhů služeb.

Pozn.: Zpracovala pracovní skupina regionu Mostecka pro oblast sociálních služeb prevence a odborného
sociálního poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Rozvoj a podpora nabídky terénních a ambulantních služeb
zaměřených na cílovou skupinu pro rodiny s dětmi, děti a mládež

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
v lokalitě Obrnice ve formě terénní i ambulantní pro cílovou skupinu
ve věku 6 – 12 let

Splněno

Priorita č. 1 – Rozvoj a podpora nabídky terénních a ambulantních služeb zaměřených na cílovou
skupinu pro rodiny s dětmi, děti a mládež
Cíl č. 1 Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v lokalitě Obrnice ve formě
terénní i ambulantní pro cílovou skupinu ve věku 6 – 12 let
Od 1. 1. 2021 bude poskytována NZDM Galaxie s kapacitou 1 individuální, 15/2 skupinová. Cílová
skupina bude ve věku 6 – 12 let. Služba bude v provozu 6 hodin denně od pondělí do čtvrtka.

PRIORITA č. 2
Cíl 1

Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za
účelem podpory soběstačnosti v běžném životě
Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace v ORP Litvínov

Splněno/Nesplněno
Nesplněno

Priorita č. 2 – Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem podpory
soběstačnosti v běžném životě
Cíl č. 2 Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace v ORP Litvínov
Spolupráce s novým zařízením Domovů sociálních služeb již byla navázána, ale již třetím rokem chybí
ve službě sociální pracovník (nutno nahrazovat dobrovolnickou službou).

PRIORITA č. 3
Cíl 1
Cíl 2
Cíl 3
Cíl 4

Cíl 5

Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb
Navýšení kapacit azylového domu pro rodiny s dětmi v regionu min.
o 20 lůžek
Navýšení kapacit azylového domu pro muže v regionu o 10 lůžek
Zřízení noclehárny pro ženy s kapacitou 3 lůžka
Zřízení domova se zvláštním režimem orientované na cílovou
skupinu osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách či
alkoholu
Rozšíření a stabilizace systému sociálního bydlení v celém regionu

Splněno/Nesplněno
Nesplněno
Nesplněno
Částečně splněno
Nesplněno

Částečně splněno

Priorita č. 3 – Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb
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Cíl č. 1 Navýšení kapacit azylového domu pro rodiny s dětmi v regionu min. o 20 lůžek
Nesplněno, chybí finanční podpora, která by umožnila navýšení kapacit. Poptávka po službě je proto
stále neuspokojená. V roce 2018 evidováno 38 neuspokojených zájemců. V roce 2019 evidováno 53
neuspokojených zájemců a 31 odmítnutých (nejčastěji s ohledem na počet členů v rodině a
mimomostecké rodiny). K 17. 9. 2020 evidováno 13 rodin v pořadníku zájemců o službu. Poptávka po
vyšší kapacitě služby je tak jednoznačně deklarována.
Cíl č. 2 Navýšení kapacit azylového domu pro muže v regionu o 10 lůžek
Nesplněno. V rámci rekonstrukce budovy poskytovatele nebylo navýšení kapacity podpořeno ze strany
KÚÚK.
Cíl č. 3 Zřízení noclehárny pro ženy s kapacitou 3 lůžka
Cíl splněn částečně. V rámci rekonstrukce budovy zřízena 2 lůžka. Vytvoření 3. lůžka neumožnilo
prostorové řešení stavby v kombinaci s hygienickými požadavky a nedostatečnými finančními
prostředky.
Cíl č. 4 Zřízení domova se zvláštním režimem orientované na cílovou skupinu osoby se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
či alkoholu
Nesplněno, jedná se o finančně velmi nákladnou službu s velkými nároky na poskytovatele.
Cíl č. 5 Rozšíření a stabilizace systému sociálního bydlení v celém regionu
Cíl je částečně splněn. Běží výkupy bytů a tím postupné rozšiřování obecních bytových fondů (Most –
3 sociální byty, Obrnice, Litvínov – 10 sociálních bytů). Město Most realizuje projekt Pilotní ověření
přístupu Housing First ve městě Most (reg. číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444), který
je zaměřen na osoby nejohroženější v oblasti bydlení a připravuje strategii rozvoje města na další roky,
jejíž součástí je i příprava strategie v oblasti bydlení. Město Litvínov realizuje projekt z OPZ zaměřený
na problematiku bydlení v SVL Janov. Oblastní charita Most si z programu IROP pořídila a
zrekonstruovala (květen 2020) sociální byt, který využívá pro klienty ohrožené sociálním vyloučením
jako součást sociálního bydlení.

PRIORITA č. 4

Cíl 1

Podpora a rozvoj terénní sociální práce
Navýšení kapacit terénní sociální práce se zaměřením na cílovou
skupinu osoby bez přístřeší a osoby v nevyhovujícím bydlení
v regionu

Splněno/Nesplněno

Splněno

Priorita č. 4 – Podpora a rozvoj terénní sociální práce
Cíl č. 1 Navýšení kapacit terénní sociální práce se zaměřením na cílovou skupinu osoby bez přístřeší
a osoby v nevyhovujícím bydlení v regionu
Cíl je splněn, Městu Litvínov se podařilo díky projektu zaměřenému na bydlení rozšířit kapacitu terénní
sociální práce o 3 pracovníky.
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PRIORITY PRO ROK 2021
PRIORITA č. 1

Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem podpory
soběstačnosti v běžném životě

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace v ORP Litvínov za účelem posílení
transformačních procesů pobytových služeb

PRIORITA č. 2

Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb

Cíl 1

Navýšení kapacit azylového domu pro rodiny s dětmi v regionu min. o 20 lůžek

Cíl 2

Zřízení domova se zvláštním režimem orientované na cílovou skupinu osoby se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách či alkoholu

Cíl 3

Rozšíření a stabilizace systému sociálního bydlení v celém regionu
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2020

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

11

24

14

27

1

4

9

4

1

1

0

1

10

1

15

1

7

17

209

20

1

1

12

1

ORP Most celkem

9

21

8

18

1

4

9

4

1

1

0

1

1

1

15

1

6

12

144

15

1

1

12

1

ORP Litvínov celkem

2

3

6

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

65

5

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

ORP Most celkem

3

ORP Litvínov celkem

0

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2020

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

7

14

7

počet
služeb

Region celkem

6

23

57

23

1

2

35

2

2

5

16

5

7

25

11

25**

ORP Most celkem

4

16

45

16

1

2

35

2

0

0

0

0

3

9

0

9

ORP Litvínov celkem

2

7

12

7

0

0

0

0

2

5

16

5

2

5

2

5

1

2

2

2

2

11

9

11

2

5

12

5

ORP Most a ORP
Litvínov**
Pozn.: **Služby, které působí jak v ORP Most tak v ORP Litvínov

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

2

8

2

ORP Most celkem

1

2

8

2

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.
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skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

2

84

134*

2

11

11

0

0

3

1

10

13**

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

2

84

134

2

11

11

0

0

3

1

10

13

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.:

* Síť počítá s přesunem kapacity z RS do ZS (tj. 84+20) a zároveň je stávající kapacita AD nedostatečná a je potřeba ji navýšit o 30 lůžek (tj. 104+30). Optimální kapacita je tedy 134
lůžek.
** Síť původně počítala s optimální kapacitou 14 lůžek. Po hlubší analýze potřebnosti a CS konstatováno, že jako optimální kapacita je dostačujících 13 lůžek.
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

1

20

20*

ORP Most celkem

1

20

20

ORP Litvínov celkem

0

0

0

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

Pozn.: * Původně zde byla uvedena hodnota 50. Projekt je však realizován v rozsahu 20 lůžek a nelze v rámci jeho rozpočtu lůžka navyšovat (30 lůžek optimální kapacita přesunuto do
Základní sítě služeb
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optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je v regionu poskytována v široké nabídce. Poskytuje ji celkem 12
subjektů.
Region Mostecka je charakterizován především výskytem sociálně vyloučených lokalit, ve kterých dochází ke
kumulaci sociálně-patologických jevů (závislosti, dluhy, nezaměstnanost, migrace a příliv nepřizpůsobivých a
sociálně slabých obyvatel). V souvislosti s danou problematikou regionu je odborné poradenství zaměřeno na
pomoc a podporu rodinám (občanská poradna, poradenství v oblasti bytové politiky, minimální právní
poradenství, dluhové poradenství) na podporu osob ohrožených rizikovým chováním (závislosti na návykových
látkách, alkoholu, gamblerství apod.).
V ORP Most jsou služby odborného poradenství poskytovány jak v dostatečných kapacitách, tak i v široké
nabídce druhů těchto služeb jak pro město Most, tak i přilehlou obec Obrnice. Menší obce v sousedství, jako
např. Patokryje a Želenice jsou v tuto chvíli vykryty terénní programy realizovanými Obrnickým centrem
sociálních služeb. Od 1. 1. 2021 se služba vrací se svou kapacitou do Základní sítě služeb.
Přestože je nabídka této služby velmi široká, není dostatečně pokryta poptávka po akreditovaném dluhovém
poradenství, které vzhledem k velkému počtu předlužených osob v regionu, nezvládá dostatečně rychle
reagovat na rostoucí poptávku.
V ORP Litvínov jsou služby poskytovány v dostatečných kapacitách od mnoha různých poskytovatelů služeb.
Z okolních obcí jsme nezaznamenali potřebu vzniku odborných poraden. S ohledem na rozsáhlost drogové
problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Janov zde bylo zřízeno detašované pracoviště Mostu k naději –
odborné poradenství pro osoby ohrožené závislostí.
§ 57 – Azylové domy
S ohledem na složení obyvatel v regionu, počtu sociálně vyloučených lokalit, výskytu sociálně-patologických
jevů a zvyšujícímu se počtu domácího násilí, je velmi častým jevem ztráta bydlení. Proto je tato služba
požadována a počet lůžek nedostatečný v celém regionu. V tuto chvíli službu poskytují 2 subjekty.
V ORP Most je služba poskytována pro matky s dětmi a pro muže zvlášť. Od 01. 01. 2018 zde funguje sociální
služba pro rodiny s dětmi. Díky ní se v případě, že se kompletní rodina dostane do nepříznivé životní situace a
dojde ke ztrátě bydlení, nebude nutné rodiny v případě umístění rozdělit, čímž se předejde negativním vlivům,
jako jsou např. nekompletnost rodiny, vyšší výdaje, negativní vliv na děti, zvýšená administrativa na úřadech
v případě výplaty dávek sociální péče a dávek státní sociální podpory. Po zahájení této služby se ukázalo, že
tato kapacita je pro region nedostačující a je potřeba ji navýšit min o 20 – 30 lůžek.
V ORP Litvínov tato služba zcela chybí a se zřízením služby se nepočítá. Částečně je ze strany města sanována
ubytovnou města, kde mají zřízeno i krizové bydlení pro rodiny s dětmi. Tato forma bydlení není příliš vhodná
pro rodiny s dětmi, protože na ubytovně města bydlí i jednotlivci a také slouží jako azylové bydlení pro osoby
bez přístřeší.
Ze spolupráce KÚ ÚK a OSPOD vzešla poptávka po rozšíření této služby i na nezletilé dívky a matky s dětmi.
Oba poskytovatelé vyšli vstříc a upravili věkovou hranici své cílové skupiny na 17 let (v rámci K srdci klíč došlo
k úpravě věkové hranice v rámci služby DPC § 58).
§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu poskytují službu 2 subjekty.
Tato služba je tedy poskytována pouze v ORP Most. Nabídka této služby je uspokojivá. V ORP Litvínov není
tato služba poskytována. Poptávka ani potřeba po této službě zatím není registrována.

§ 59 – Kontaktní centra
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Službu poskytuje pouze 1 subjekt.
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu a patologické hráčství. Služba je
poskytována na území města Mostu. V návaznosti na tuto službu slouží také nabídka služeb poradenství
pro rodiny osob se závislostním chováním.
Aktuální kapacita služby pokrývá poptávku klientů, zejména na Mostecku. Poptávka po službě v ORP Litvínov
byla řešena zřízením odborné poradny v rámci § 37.

§ 60 – Krizová pomoc
Služba poskytována dvěma subjekty.
V rámci pobytové formy mohou klienti využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí
pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po
dobu max. 7 nocí. Nicméně pro osoby nacházející se v akutní krizi či pro oběti domácího násilí je pobytová
forma poskytovaná až v Ústí nad Labem nedostupná. Je potřeba zřídit pobytovou část služby přímo v regionu
a to alespoň v rozsahu 3 lůžek.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Mostecko je služba poskytována pouze na území ORP Most jedním poskytovatelem.
Kapacita služby je dostatečná. Zatím není evidována větší míra potřebnosti a navyšování kapacit není v plánu
ani jednoho ORP v regionu.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je v regionu poskytována pro cílovou skupinu dětí ve věku od 6 do 26 let.
Celkem 8 zařízení provozuje 5 subjektů.
Služba je velmi vyhledávaná a potřebná v souvislosti s výskytem velkého počtu sociálně vyloučených lokalit
v celém regionu, s tím souvisí i vysoký počet dětí žijící v těchto lokalitách, které jsou ohroženy rizikovým
způsobem života. Služba nabízí vzdělávací aktivity, preventivní služby, poradenství, a to vše by mělo vést ke
snížení a předcházení rizikového stylu života dětí a mladistvých a minimalizuje faktory rizikového způsobu
chování. Vedle tohoto druhu služby jsou v regionu nabízeny i jiné alternativy trávení volného času v podobě
mateřských center, volnočasových klubů v rámci základních škol, nízkoprahové zařízení Městské policie
v Janově, knihovny, základní umělecká škola a také sportovní kluby. Kapacita služby je v tuto chvíli dostatečná.
V ORP Most je služba poskytována ve městě Most, Chanov a Obrnicích. V Mostě je služba poskytována
v optimální kapacitě a v současné době není reflektována potřeba navýšení. V Chanově je služba poskytována.
Je velmi žádaná a potřebná z důvodu velkého počtu dětí a mládeže ohrožených rizikovým chováním, kteří žijí
přímo v sociálně vyloučené lokalitě.
V ORP Litvínov je služba poskytovaná v Janově.
Na činnost NZDM navazují také volnočasové aktivity pro děti v zařízení Městské policie Litvínov Jaklík a
v Centru pro děti Oblastní charity Most Janováček.
§ 63 – Noclehárny
V rámci regionu funguje pouze jedna noclehárna.
V Litvínově není potřeba zřízení této služby vnímána. Město sanuje službu městskou ubytovnou, která není
plně využita, jsou zde volné kapacity v případě ubytování. Prostory jsou zrekonstruované a působí zde sociální
pracovníci obce.

§ 64 – Služby následné péče
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Službu poskytuje v regionu 1 subjekt.
Služby následné péče jsou poskytovány v ORP Most. Jsou využívány lidmi abstinujícími od závislostního
chování (drogy, alkohol, patologické hráčství) při podpoře své abstinence, často ve spolupráci se svou rodinou
či jinými jim blízkými osobami. Jde hlavně o závislé osoby, které se po léčbě vracejí do svého původního
prostředí z důvodů rodinných vazeb a pracovního vztahu, nebo se vracejí po výkonu trestu k rodině a ve vazbě
absolvovali program na specializovaném oddělení, nebo osoby, které kontrolovaně abstinují už alespoň tři
měsíce. Služby využívají také klienti z Litvínova a nevzniká potřeba vytvoření stejné služby v ORP Litvínov.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v ORP Most a v ORP Litvínov poskytovány ambulantní
i terénní formou jak v sociálně vyloučených lokalitách, tak i v centru města. Nabídka této sociální služby
pokrývá poptávku a potřebu v celém regionu Mostecka.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V regionu Mostecko v současné době není potřeba po tomto druhu služby ze strany ani jednoho ORP. Přestože
v celém regionu se nacházejí sociálně vyloučené lokality, kde dochází často k výskytu sociálně patologických
jevů, migraci obyvatel, stále narůstající kriminalitě a nedostatku kapacit jiných služeb, které by napomohly
řešit napětí a problémy místních obyvatel, jsou dnes ohroženou skupinou senioři žijící v těchto lokalitách.
Možné zřízení této služby v regionu by napomohlo seniorům žijícím v sociálně vyloučených lokalitách vytvořit
přijatelné podmínky pro aktivní a důstojné stáří v jejich přirozeném prostředí.
V ORP Most je služba poskytována pouze pro osoby se sluchovým postižením a poskytuje ji 1 subjekt.
Zcela zde chybí nabídka sociálně aktivizačních služeb pro seniory.
V ORP Litvínov také není tato služba poskytována.
§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna se nachází v ORP Litvínov, kde nabízí službu dva poskytovatelé.
Přičemž jedna je určená pro osoby s mentálním postižením pro cílovou skupinu od 18 do 64 let věku. Služba
je poskytována ve formě kavárny již na dvou místech v Janově a přímo v centru Litvínova. Klienti pracují
v kavárně a mají zde možnost se naučit komunikačním, sociálním, pracovním a hygienickým návykům. Na
začátku poskytování byli klienti pouze ze zařízení sociální péče a v současné době službu využívají i klienti
z celého regionu, tedy i klienti žijící v domácnostech. Druhá služba je určena pro osoby s mentálním
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením ve věkové skupině 19–
64 let. Mezi základní činnosti služby patří pomoc při osobní hygieně, nácvik stolování v jídelně, příprava
pokrmu v kuchyňce, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora vytváření a zdokonalování
základních pracovních návyků, a to především činností v keramické dílně, nácvikem výtvarných technik atd.
Služba byla zřízena především pro osoby po absolvování povinné školní docházky, které nemají další uplatnění
a zůstávají izolované v domácím prostřední. V současné době je kapacita služby dostatečná.
§ 69 – Terénní programy
Službu poskytuje 6 poskytovatelů.
Poskytování služeb terénních programů sehrává důležitou roli v rámci celého regionu Mostecka a to z důvodu,
že služba obsáhne široké spektrum cílových skupin a tak sehrává klíčovou roli pro klienty, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. Nově došlo k navýšení kapacit pro město Most a jeho spádové obce. Důležitou roli sehrává
služba zejména v drogovém terénu a při práci s jednotlivci v řešení tíživých životních situací napříč celým
regionem. Koncem roku 2020 dojde k ukončení realizace projektů financovaných z OPZ v rámci
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, což ovlivní aktuální kapacitu služeb.
§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba je poskytována v rámci celého regionu 3 poskytovateli.
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V ORP Most jsou kapacity optimální. V ORP Litvínov je kapacita nedostatečné vykrytá, Oblastní charita Most
dlouhodobě sleduje poptávku po službě a je potřeba navýšit individuální kapacitu min. o 0,5 - 1 úvazek.
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6. REGION ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU
Region Šluknovského výběžku (severní část okresu Děčín) se skládá z 2 správních obvodů obcí
s rozšířenou působností – SO ORP Rumburk a SO ORP Varnsdorf.
V regionu se objevuje vysoký počet obyvatel, kteří jsou sociálně, ekonomicky, prostorově, kulturně a
symbolicky vyloučeni nebo jim vyloučení hrozí. Problémem regionu zůstává vysoká nezaměstnanost, z
toho vyplývající nízké příjmy a vysoká zadluženost osob a následný vznik sociálně vyloučených lokalit.
Průvodním jevem se stává špatné zapojování obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do běžného
života (vzdělávání, zaměstnání, bydlení), růst patologických jevů (jako např. vysoká kriminalita zneužívání seniorů a osob s handicapem, závislost na alkoholu a drogách, trestná činnost dětí a
mladistvých aj.).
Na území Šluknovského výběžku se sociálně vyloučené lokality vyskytují v obcích Rumburk, Staré
Křečany, Krásná Lípa, Jiříkov, Varnsdorf. Na území ORP Rumburk a Varnsdorf žije dle kvalifikovaných
odhadů cca 6 000 Romů (z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně vyloučených Romů).
Pro region Šluknovského výběžku je v platnosti Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku
pro období 2019–2023.
Oblast regionu Šluknovska má existující hustou síť poskytovatelů sociálních služeb. Služby z oblasti
sociální prevence a poradenství jsou v menší míře dostupné na území ORP Varnsdorf. ORP Rumburk je
v tomto ohledu zasíťován dostatečně. Dochází k postupnému nárůstu klientů s duševním
onemocněním, pro které není v regionu dostupná sociální služba. Zvyšuje se počet osob bez přístřeší,
seniorů s nízkým příjmem, osob s handicapem bez přístřeší, kteří mají v anamnéze závislost na
návykových látkách. Všechny tyto skupiny osob poptávají službu spojenou s možností bydlení,
například formou chráněného bydlení nebo nízkonákladového a sociálního bydlení.
Pobytová zařízení se potýkají s nedostatkem personálního zajištění v přímé péči a častou migrací těchto
zaměstnanců. Na odliv pracovníků má vliv možnost zaměstnání v SRN a také nízká ochota vykonávat
přímou práci s lidmi. V rámci praxe sociálních pracovníků na obcích je zaznamenána vzrůstající potřeba
rozvoje služeb v oblasti domovů se zvláštním režimem pro osoby s duševní poruchou a duálními
diagnózami.
Novou výzvou v oblasti služeb sociální péče je transformace terénní pečovatelské služby, které patří
k prioritám komunitního plánování na základě potřeb v regionu. Sociální služby vidí transformaci služby
tímto směrem jako důležitou součást zajištění péče o cílovou skupinu v regionu a je službami vnímána
jako legitimní i nutná potřeba. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování. Veškeré
změny v nárůstu kapacit budou realizované od roku 2021 a v následujících letech. Transformace se
dotýká i služby osobní asistence, která v regionu pracuje v rámci terénu i se specifickou cílovou
skupinou, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou. Další rozvoj této služby je velmi žádoucí,
jelikož zde je vyšší poptávka a služba nestačí reagovat. Z tohoto důvodu poskytovatel v ORP Rumburk
snížil kapacitu v sociální rehabilitaci ve prospěch navýšení kapacity v osobní asistenci. Od roku 2021
služba osobní asistence s rozsahem poskytování pro Šluknovský výběžek rozšiřuje významně své
kapacity, a to i vzhledem k tomu, že dojde k ukončení pečovatelské služby na území města Krásná Lípa.
Zanikající služba přechází pod službu osobní asistence. V regionu se systematicky dokončuje nebo
realizuje transformace velkokapacitního zařízení, což se promítalo v navýšení kapacit v oblasti
chráněného bydlení především v ORP Rumburk. Zajištění psychiatrických klientů služby vidí především
v rozvoji služby typu chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení. Tato potřeba vystupuje i v
rámci služeb sociální prevence. V oblasti služby denního stacionáře a pobytové odlehčovací služby v
ORP Rumburk ustoupil možný poskytovatel od tohoto záměru. Přesto záměr týdenního stacionáře je
stále aktuální a nyní jsou přislíbené finanční prostředky ze strany EU fondů. Velkou obavu v regionu
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budí nestabilní zdravotní péče, nedostatek odborných lékařů, a toto se dotýká všech obyvatel bez
ohledu na věk. Situace by se mohla zlepšit převzetím Rumburské nemocnice nebo zlepšit vyřešením
lepší dopravní infrastrukturu do větších měst a Libereckého kraje.
Taktéž je třeba zvyšovat povědomí o charakteru sociálních služeb u zdravotnického personálu, mnohdy
mají zkreslené informace o možnostech zajištění klienta v domácím prostředí. Region pro poskytování
sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a dopravní
náklady.
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Oblast služeb sociální péče Šluknovského výběžku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
• Spolupráce s organizacemi je na velmi dobré a
vysoké úrovni
• Pokrytí terénu a znalost prostředí
• Síťování mezi organizacemi funguje
• Zvýšila se kvalita vybavení a zázemí pobytových
sociálních služeb
• Široká nabídka služeb, které jsou dostupné
• Existence fungujících místních pracovních
skupin podílejících se na vzniku strategických
dokumentů – tvorba optimální sítě sociálních
služeb SPRSS ÚK
• Existence vzájemné podpory mezi senioři,
komunitní postoj především v příhraničních
oblastech (zajištění nákupu, obědů)

Příležitosti
• Fungující místní pracovní skupina podílející se
na vzniku strategických dokumentů – tvorba
• Optimální sítě sociálních služeb SPRSS ÚK
• Spolupráce s Fokusem a podpora vzniku CDZ
pro zajištění osob s duševním onemocněním
• Rozšíření cílových skupin a garantované časové
dotace v oblasti poskytování pečovatel služby
• Rozvoj v oblasti služby OA a Chráněného
bydlení pro zajištění osob s duševním
onemocněním
• Rozvoj sociální práce na obcích a její koordinace
– včasné depistáže ohrožených skupin, zajištění
informačního servisu o existenci sociálních
služeb i v rámci zdravotních služeb

Slabé stránky
• Není zajištěna adekvátní síť služeb pro osoby
s duševním onemocněním, včetně
alkoholových, demencí, osoby se specifickou
duální diagnózou a nízkopříjmové klienty
• Není stabilně zajištěná lékařská péče a
nedostatek specialistů
• Nedostatek kvalifikovaný personálu, ochota
lidí vůbec pracovat v přímé práci s klienty a
dalšího personálu
• Chybí terénní mobilní hospicová péče
• Pečovatelská služby je realizovaná jen v
omezeném čase a na omezenou cílovou
skupinu
• Chybí podpůrná péče pro pečujících osoby
• Posílit informovanost v oblasti sociálních
služeb u seniorů, senioři se neorientuj v
nabídce služeb, nebo o nich vůbec nevědí.
• Nízký počet lůžek v pobytových zařízeních,
dlouhé čekací doby
• Přemíra administrativy – zvyšující se
administrativní nároky ze strany KÚ po
přechodu financování sociálních služeb na
kraje
• Nedostatečná informovanost v oblasti
prevence týrání seniorů, špatné odhalování a
podceňování tohoto fenoménu
• Nízký počet lůžek v pobytových zařízeních,
dlouhé čekací doby
Rizika
• Nekoncepční a nestabilní zásahy do systému
financování sociálních služeb-absence
víceletého financování příspěvek na péči
nepokrývá náklady na službu – není kontrola
jeho využívání z ÚP
• Nedostatek personálu a náročné zaučování,
vysoká migrace pracovníků
• Není dobře nastaven počet pracovníků na
kapacitu u klientů se zvýšenou mírou
podpory
• Poskytování zhoršené kvality zdravotní péče
v nemocničních zařízení u seniorů

Pozn.: Zpracovala pracovní skupina Šluknovského výběžku pro oblast sociálních služeb péče
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Rozvoj služeb péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním
postižením v jejich přirozeném prostředí, změna kapacit
pobytových služeb a rozvoj služeb transformační povahy

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Změna rozsahu časové dotace a rozšíření cílových skupin u realizace
pečovatelské služby

Nesplněno - změny
v roce 2021–2022

Cíl 2

Navýšení kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP
Rumburk

Nesplněno

Cíl 3

Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Rumburk

Splněno od roku
2021

Cíl 4
Cíl 5

Podpora vzniku služeb týdenního stacionáře v ORP Rumburk
Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP
Rumburk

Nesplněno
Nesplněno

Priorita č. 1 Rozvoj služeb péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich
přirozeném prostředí, změna kapacit pobytových služeb a rozvoj služeb transformační povahy
Cíl 1 - Změna rozsahu časové dotace a rozšíření cílových skupin u realizace pečovatelské služby
Většina dotčených služeb mají proaktivní přístup, ochotu transformace dle požadavku KÚ ÚL.
Jsou konány kroky k naplnění do roku 2022. Cíl je naplňován postupně a záměr stále trvá.
Cíl 2 – Navýšení kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP Rumburk
Cíl nadále trvá, v tomto roce nebyl splněn.
Cíl 3 - Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Rumburk
Většina dotčených služeb mají proaktivní přístup, ochotu transformace dle požadavku KÚÚK. Jsou
konány kroky k naplnění do roku 2022. Od roku 2021 dochází k navýšení kapacit v této oblasti.
Cíl 4 - Podpora vzniku služeb týdenního stacionáře v ORP Rumburk
Služba není v regionu zastoupena. V současné době se jedná o realizaci projektu rekonstrukce budovy,
která má sloužit jako místo poskytování sociální služby týdenní stacionáře. Budova s největší
pravděpodobností bude realizována, služba by měla být registrována až v roce 2022 nebo 2023. Cíl
nadále trvá.
Cíl 5 - Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP Rumburk
Služba není v regionu zastoupena a v současné době se jedná o cíl, kde aktivity jsou zastavené. Není
jiný poskytovatel, který by službu realizoval. Cíl nebude ponechán.

PRIORITA č. 2

Cíl 1
Cíl 1

Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními
nebo kombinovanými diagnózami přesahující do dalších oblastí
(především do zdravotnictví) a rozvoj služeb
pro zajištění péče u osoby s duševním onemocněním
Vznik nových kapacit služby domovy se zvláštním režimem pro
osoby s vícečetnou sociálně-zdravotní diagnózou
Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním
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Priorita č. 2 Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními nebo kombinovanými
diagnózami přesahující do dalších oblastí (především do zdravotnictví) a rozvoj služeb pro zajištění
péče u osoby s duševním onemocněním
Cíl 1 – Vznik nových kapacit služby domovy se zvláštním režimem pro osoby s vícečetnou sociálnězdravotní diagnózou
V těchto letech nebyl naplněn. Potřeba v regionu trvá. Cíl na další období bude rozšířen na rozšíření
cílových skupin ve stávajících zařízeních.
Cíl 2 – Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Bylo realizováno s transformací Domov Brtníky, p. o. poskytovatelem pobytových sociálních služeb
– Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Chráněné bydlení (CHB).

PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

Cíl 1
Cíl 2

Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními nebo kombinovanými
diagnózami přesahující do dalších oblastí (především do zdravotnictví) a rozvoj služeb
pro zajištění péče u osoby s duševním onemocněním
Vznik nových kapacit nebo rozšíření cílových skupin služby domovy se zvláštním režimem
pro osoby s vícečetnou sociálně-zdravotní diagnózou
Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

15

ORP Rumburk celkem

4

Jiříkov

20

6

18

27

3

10

15

20

5

12

19

3

1

2

4

1

5

8

Krásná Lípa

1

8

8

Rumburk

1

2

4

0

0

1

Šluknov

0

0

1

2

3

5

1

2+1*

3

Velký Šenov

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

21

0

0

10

16

0

1

5

6

1

2

2

1

1

3

3

1

0

0

5

0

0

5

0

0

5***

Dolní Poustevna
Vilémov

1

3

3

1

1*

Místo poskytování neurčeno
ORP Varnsdorf celkem
Varnsdorf

0

0

0

1

6

8

1

6

6

Jiřetín
Místo poskytování neurčeno

0

0

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
** PS – zvýšení kapacit je optimálním stavem ovšem není jisté, zdali poskytovatelé budou mít dostatečné možnosti v oblasti personálního a finančního zajištění.
*** PSB není aktuální, ale počítá se s restrukturalizací AD Jiřetín, sv. Vincent, kapacitu chtějí ponechat
**** §40 ORP Varnsdorf – vycházíme z dotazníkového šetření obcí v rámci komun. plánovaní MAS není pokrytý terén pečovatelské služby v Dolním Podluží, Jiřetín.
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optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

0

0

0

2

0

0

0

2

2

2 ****
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0

0

0

0

0
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Služby sociální péče

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

0

0

4

0

0

14

3

70

68

2

93

87

5

380

390

6

61

63

ORP Rumburk celkem

0

0

4

0

0

14

3

70

68

2

93

87

4

320

340

5

61

63

1

17

17

2

176

176

1

95

95

1

49

49
2

30

57

1

21

1

6

1

4

4

0

0

2

Jiříkov
Krásná Lípa
Lipová
Rumburk

1

10

Staré Křečany

1

54

68

Šluknov

1

Velký Šenov

76

70

1

Dolní Poustevna
Vilémov
Místo poskytování neurčeno

0

0

4*

0

0

14**

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Chřibská

0

0

0

0

0

20

1

60

50

1

60*

25

0

0

25

Varnsdorf
Místo poskytování neurčeno

Pozn.: * bez poskytovatele ** bez poskytovatele - plány zastaveny ( V minulosti se kraj dotazovat na možnost vstupu poskytovatele z jiného kraje – je možné mu tyto kapacity nabídnout)
Kapacita částečně zařazena do Základní sítě kraje (25), část kapacity využívá i jiný kraj.
*** přebudováním zařízení dojde ke snížení kapacit pravděpodobně v roce 2022 **** plánováno navýšení v roce 2022 na kapacit o 5 dle možností bude realizováno i v ORP Rumburk nebo ORP Vdf.,
Pozn. V roce 2021 dojde ke sloučení organizace Domov bez hranic Rumburk a Domov Brtníky, příspěvkové organizace KÚ ÚL..
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče, pobytová
forma

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

1

10

10

ORP Varnsdorf celkem

1

10

10

Chřibská

1

10

10

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

Region celkem

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

ORP Rumburk celkem
Místo poskytování neurčeno

Místo poskytování neurčeno
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služeb

počet
lůžek
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optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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§ 39 – Osobní asistence
Služba osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném prostředí osob. Zájem o službu osobní
asistence roste. Je snahou poskytovatelů, aby další rozvoj byl v souladu s transformací KÚÚK, která je prozatím
doporučována, a do budoucna požadována v rámci sociálních služeb osobní asistence a pečovatelská služba.
V minulých letech došlo k navýšení kapacit v našem regionu, a to transformací služby terénní odlehčovací
na osobní asistenci, jelikož služba mohla rychleji reagovat na poptávku. Současně od roku 2021 dojde
k rozšíření dalších kapacit a to vzhledem k ukončení pečovatelské služby v Krásné Lípě. Služba osobní asistence
pracuje v rámci terénu i se specifickou cílovou skupinu, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou.
Požadavek na navýšení kapacit adekvátní vzhledem ke zvyšující se potřebě v regionu. Region pro poskytování
sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a dopravní náklady.

§ 40 – Pečovatelská služba
Transformace pečovatelské služby je nezbytnou součástí budoucích let vzhledem k prioritám komunitního
plánování na základě potřeb v regionu. PS umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném domácím
prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatelů. Podporu
uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Optimální
transformace PS je zajištění služby pro všechny cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách a časová
dotace služby je v rozsahu od 7:00 – 21:00. Cílem je taktéž sjednocení poskytování služby, tak aby tento rozsah
byl realizovaný po celém Ústeckém kraji, a byla tak zajištěna garance dostupnosti služby.
V tomto období se řada služeb snaží o řešení této transformace. Vidí rozvoj služby tímto směrem jako důležitou
součást zajištění péče o cílovou skupinu. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování. Veškeré
změny v nárůstu kapacit budou realizované od roku 2021–2022. Je pravděpodobné, že někteří poskytovatelé
pečovatelské služby nepůjdou směrem transformace i přesto, že záměr je z etického, ale také z praktického
hlediska funkčnosti služby, velmi kladně přijímán.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba má terénní charakter, je poskytována v bytech uživatelů. Je velmi efektivní, náklady na bydlení si hradí
uživatel. Asistence probíhají na základě dohody většinou v bytě uživatele, ale také v místní komunitě.
Uživatelé služby bydlí ve svých bytech v lokalitě Šluknovska – Rumburk, Vilémov, Dolní Poustevna. Cílovou
skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, převažují uživatelé s mentálním postižením, kteří opouštějí
domovy pro osoby se zdravotním postižením. V poslední době také přibývají lidé s duševním onemocněním.
Jejich počet narůstá, přičemž tito klienti vyžadují specifickou podporu. Podpora samostatného bydlení
v oblasti pomoci lidem s chronickým duševním onemocněním napomáhá v jejich stabilizaci a rozvoj této služby
taktéž snižuje riziko sociálního vydělení ze společenských struktur, a je v zájmu uživatelů směr navyšovaní
kapacit v této oblasti podporovat. Rozvoj služby se týká především ORP Rumburk. Tato potřeba je i v rámci
priorit na rok 2021 – cíl trvá.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací službu není poskytována na Šluknovsku v žádné formě, jediný poskytovatel transformoval službu
na osobní asistence, aby rychleji uspokojoval poptávku. Pobytová forma se zatím v regionu neposkytuje.
V ORP Rumburk jeden poskytovatel sociální služby má záměr na základě poptávky realizovat pobytové
odlehčovací služby. S vývojem situace tyto plány přehodnocuje.
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§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba v regionu poskytována. U některých klientů může být pokrývána jiným druhem
služby s podobným rozsahem činnosti.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba není v regionu zastoupena, i když služba velmi dobře napomáhá procesu transformace.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba není v regionu zastoupena. V ORP Rumburk má dlouhodobě jeden poskytovatel služby zájem reagovat
zajištění této služby. V současné době se jedná o realizaci projektu, který se zaměřuje na rekonstrukci objektu,
který má sloužit jako místo pro poskytování služby týdenní stacionáře. Tento záměr je součástí priorit č. 1, cíl
4. Je pravděpodobné, že k rekonstrukci objektu dojde a plánuje se, že by služba mohla být registrována v roce
2022-2023.
§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Šluknovský výběžek se stal v historii regionem, ve kterém se silně koncentrovaly právě služby sociální péče,
resp. bývalé ústavy sociální péče. Na Šluknovsku tuto službu nabízí a poskytuje několik zařízení. V procesu
transformace je snahou zařízení snižovat lůžkovou kapacitu ve prospěch služby chráněného bydlení dle
aktuálních možností. V roce 2021 dojde ke sloučení dvou velkých zařízení, které v našem regionu zajišťují tuto
službu, tj. Domov Brtníky, p. o. a Domova bez hranic Rumburk, p. o., které jsou příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje a které poskytují současně službu chráněného bydlení.

§ 49 – Domovy pro seniory
Tato služba má s ohledem na předpokládaný demografický vývoj ve Šluknovském výběžku velmi významnou
úlohu. Spádovost současných domovů je výrazně širší než pouze z Ústeckého kraje. V Rumburku například tato
služba zcela chybí stejně tak ve městě Varnsdorf. Kapacity u zavedených zařízení se výrazně navyšovat
nebudou, naopak v roce 2021 dojde ke snížení kapacity o 6 lůžek z důvodu rekonstrukce zařízení, která zvýší
kvalitu zázemí pro klienty. Jinak současný stav je optimální pro Jiříkov a Šluknov.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto službu poskytuje v rámci regionu několik poskytovatelů. Služba je v některých případech poskytována
společně se službou domova pro seniory nebo domova pro osoby se zdravotním postižením. Služby zajišťující
péči jsou poskytovány rozdílným cílovým skupinám. Kapacita služby v porovnání se situací v kraji převyšuje
běžnou průměrnou kapacitu kraje, ovšem limity některých zařízení nedovolují získat potřebnou službu pro
specifickou a komplikovanou cílovou skupinu. Kapacitu je nutné rozšířit s důrazem na těžko umístitelnou
cílovou skupinu lidí (osoby s psychiatrickými diagnózami, specifickým kombinovaným postižením a osoby
v seniorském věku trpící závislostí na alkoholu apod.) Změny v kapacitách, i kdyby byly žádoucí, tak by nebyly
realizovány.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Poskytovatelé služby vlastní chráněné byty, které jsou situovány ve větších městech regionu (ve Varnsdorfu,
Rumburku, Šluknově a v Dolní Poustevně). Chráněné bydlení je běžně považováno za nejlepší možnost, jak
poskytovat službu osobám s duševním onemocněním, pokud nemohou žít v rodinném prostředí. Služba
má individuální charakter a nastavuje se podle skutečných potřeb jejích uživatelů. Cílem služby je umožnit
uživatelům v maximální možné míře začlenit se do společenského a pracovního života, rozvíjet vzdělání
a dovednosti uživatelů. Potřeba nárůstu kapacit v ORP Rumburk je plánována na rok 2022. Určitému nárůstu
kapacit již došlo a pracovní skupina v rámci plánování počítá s potřebou rozvoje v této oblasti. V roce 2021
dojde ke sloučení dvou velkých zařízení Domov Brtníky, p. o. a Domova bez hranic Rumburk, p.o., které jsou
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a které poskytují současně službu chráněného bydlení.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství
Šluknovského výběžku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
●

dobrá spolupráce aktérů v síti
dobré zasíťování sociálními službami
fungující pracovní skupina
dialog s ORP
dialog s SPOD
služby pro drogovou oblast rozšířené do dalších
obcí
příležitosti pro zaměstnání
zájem o práci v SRN + příležitosti

Slabé stránky

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
Příležitosti

•
•
•
•
•
•
•

transformace psychiatrických léčeben – nový
koncept práce s lidmi s DN
rozvoj SP na obcích
KÚUK lepší spolupráce s ORP
spolupráce s ÚP – rekvalifikace
spolupráce s Fokusem – CDZ¨
VOŠ jedná o zřízení oboru SP
změna insolvenčního zákona

nedostatek kvalifikovaného personálu
soc. vyloučení řešené pouze sociální službou
není zajištěna péče o specifické cílové skupiny
(psychiatricky nemocné osoby, alkohol
v anamnéze)
špatná spolupráce se zdravotními službami
zdravotnictví – nezná pravidla sociálních
služeb x vázne spolupráce (nezájem, špatná
komunikace, vracení nedoléčených klientů,
nerespektování práv osob)
školy nemají informace o sociálním systému
nízkopříjmový senior
osamělý senior – v terénu se mu nedostávají
informace, nízký příjem, často oběť trestné
činnosti
pracovní příležitosti za minimální mzdu pro SVL
– finanční propad po ukončení pracovního
poměru
dostupnost drog + závislosti (legislativa
testování v ZŠ)
rodiny, které nejsou schopny vychovat děti
vytváření ghetta soukromými majiteli, inzerce
záměrně vystěhovat problémové osoby
vzdáleně
obcím chybí byty pro seniory a nízkopříjmové
osoby, chybí krizové bydlení u obcí
VDF ORP se zaměřuje jen na VDF ne na malé
obce v okolí
migrace v regionu
Rizika

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nestabilní systém financování sociálních
služeb
soc. vyloučení řešené pouze sociální službou
odliv zaměstnanců Německo, náročnější
zaškolování
ÚK síť kraje – nepružnost při změně
neprofesionální úředník
nespolupracující klient
obchod s chudobou (vysoké nájmy a služby,
absence vyúčtování)
exekuce lichva
málo nízkonákladových bytů
protidrogová politika RVKPP- MZČR snižování
financí, nejisté dotace

Pozn.: Zpracovala pracovní skupina Šluknovského výběžku za oblast prevence a odborné sociální poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučené osoby

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Vznik azylového domu ve Varnsdorfu

Nesplněno

Cíl 2

Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk

Nesplněno

PRIORITA č. 1

Cíl 3

Zřízení služby nízkoprahové denní centrum

Nesplněno

Priorita č. 1 Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené osoby
Cíl 1 - Vznik azylového domu ve Varnsdorfu
Na cíli služby se intenzivně pracuje.
Cíl 2 – Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk
Není poskytovatel, který by noclehárnu na území města Rumburk zřídil. Krizové bydlení není stabilně
dostupné pro všechny cílové skupiny.
Cíl 3 - Zřízení služby nízkoprahové denní centrum
Není poskytovatel, který by noclehárnu na území města Rumburk zřídil.

PRIORITA č. 2

Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a
dospívající

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve
Varnsdorfu

Nesplněno

Cíl 2

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež v Rumburku

Nesplněno, trvá

Priorita č. 2 Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající
Cíl 1 – Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebylo rozšířeno. Na cíli se pracuje.
Cíl 2 – Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v
Rumburku
Cíl nadále přetrvává. V současné době dochází k navýšení kapacity.
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PRIORITA č. 3

Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a
jiným zdravotním znevýhodněním

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Vznik služby komunitního bydlení nebo chráněného bydlení pro
osoby s duševním onemocněním

Nesplněno, trvá

Cíl 2

Posílení terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Nesplněno, trvá

Cíl 3

Vznik služeb sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží

Nesplněno, trvá

Priorita č. 3 Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním
znevýhodněním
Cíl 1 – Vznik služby komunitního bydlení nebo chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním
Cíl nadále přetrvává. Potřeba bydlení se stává klíčovým problémem, pro osoby s duševním
onemocněním, kteří odcházejí z ústavního léčení.
Cíl 2 – Posílení terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním
Cíl nadále přetrvává. Vznikl terénní tým Centra duševního zdraví ve spolupráci s Fokusem. Potřeba
terénní služby pro osoby s duševním onemocněním, vzhledem k pokračující transformaci
psychiatrické péče, bude nadále narůstat.
Cíl 3 – Vznik služby sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží
Cíl stále přetrvává, v oblasti není žádná sociálně terapeutická dílna. Plánované službě nebyla
schválena registrace.

PRIORITY NA ROK 2021
PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené osoby

Cíl 1

Vznik azylového domu ve Varnsdorfu

Cíl 2

Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk

Cíl 3

Zřízení služby nízkoprahové denní centrum

PRIORITA č. 2

Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající

Cíl 1

Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu
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Cíl 2

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Rumburku

PRIORITA č. 3

Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním
znevýhodněním

Cíl 1

Vznik služby komunitního bydlení nebo chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním

Cíl 2

Posílení terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Cíl 3

Zkvalitnit spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, sociálními odbory, TDZ týmem a
zdravotnickými službami

Cíl 4

Podpora vzniku terapeutických služeb

Cíl 5

Vznik služeb sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

3

0

5

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

6

13

149

20

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

3

3

0

4

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

5

10

119

16

0

0

0

0

Krásná Lípa

1*

1

0

2

2**

3

44

7

Rumburk

1+1
*

2

0

2

1

5

35

5

2

2

40

4

1

3

30

4

0

0

0

0

1

3

30

4

1

2

6

2

1

1

5

2

Šluknov
Jiříkov
ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

Varnsdorf

0

0

0

1

Pozn.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Služby mají působnost i v ORP Varnsdorf
** Kapacita i pro město Jiříkov
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

3

0

3

ORP Varnsdorf celkem

1

3

0

3

Varnsdorf

1

3

0

4

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.
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skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

Region celkem

4

11

23

16

1

2

5

3

4

15

44

19

3

6

5

17

2

11

13

13

ORP Rumburk celkem

3

9

17

13

1

2

5

3

4

15

44

17

2

4

5

15

2

11

13

13

Krásná Lípa

1

5

8

5

1

1

5

2

1

3

0

9

2

11

13

13 °

0

0

0

0

Mikulášovice

1

2

5

3

Dolní Poustevna

1*

4

25

4

Rumburk

1

1

5

1

1

4

12

4

Šluknov

1

3

4

4

1**

6

4

7

1

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

4***

0

0

0

2

1

2

0

2

0

0

0

2
1

2

0

2

Velký Šenov
Místo poskytování neurčeno

0

0

0

3

ORP Varnsdorf celkem

1

2

6

3

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou
Dolní Podluží
Varnsdorf

1

2

6

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

1

Pozn.:
* Služba je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně, kapacita 4 nezařazena do Základní sítě kraje
** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně
***Kapacita 1 je plánována pro drogový terén
° Kapacita 2 vyčleněna pro CDZ a REHAB
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

6

10

8

ORP Varnsdorf celkem

1

6

10

6

Varnsdorf

1

6

10

2
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborné sociální poradenství v regionu Šluknovska je poskytována na území města Rumburk a Krásná
Lípa. Služba je poskytována ambulantně.
Poradny poskytují odborné poradenství v širokém spektru. Obsahem práce obou poraden je především odborné
sociální poradenství v oblasti finanční, pracovní a vztahové. Poradna v Krásné Lípě je zapojena v programu
podpory obětí trestné činnosti. Obě poradny spolupracují s Asociací občanských poraden. Cílovou skupinou jsou
sociálně znevýhodněné osoby v obtížné životní situaci, kterou nedokáží samy řešit.
Počet zájemců o službu stoupá. Není dostatečně zajištěna zastupitelnost zaměstnanců. Potřeba navýšení
pracovních úvazků v ORP Rumburk z těchto důvodů trvá. Od ledna 2018 poskytuje odborné sociální poradenství
v oblasti adiktologie Poradna pro závislosti ve Varnsdorfu a od 1. 7. 2018 začal WHITE LIGHT I v Rumburku
poskytovat službu – „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“.

§ 57 – Azylové domy
Služba azylových domů je poskytována v Rumburku, v Jiřetíně pod Jedlovou a v Dolním Podluží. V regionu je
také šest komerčních ubytoven s celkovou kapacitou 250 lůžek.
V Rumburku je služba poskytována pro muže, ženy i rodiče s dětmi. V současné době poskytuje služby
převážně rodičům s dětmi. Situaci jednotlivců v regionu částečně řeší ubytovny, které jsou často spojeny se
sociálně vyloučenými lokalitami. Spojení cílových skupin, rodiče s dětmi a jednotlivci v jednom objektu, není
ideální s ohledem na nezletilé děti, které jsou v objektu ubytované. Poskytovatel plánuje tyto cílové skupiny v
budoucnu oddělit. V azylovém domě je vedeno průběžně 20 z kapacitních důvodů odmítnutých žadatelů –
jednotlivců. Kapacita zařízení je v průběhu roku obsazena.
Počty osob bez přístřeší narůstají, region nemá další zařízení, které by komplexně řešilo situaci jednotlivců bez
přístřeší, zejména seniorů a osob se závislostí v zimních měsících.
Senioři, ubytovaní v azylovém domě, nemají navazující službu tak, aby mohli azylový dům důstojně opustit.
Poskytovatel v Jiřetíně pod Jedlovou poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu „matky s dětmi s
handicapem“, s působností celorepublikovou. Pobyt v tomto azylovém domě je dlouhodobý. Z tohoto důvodu
plánuje v budoucnu poskytovatel službu koncipovat jiným způsobem, například formou chráněných bytů.
Poskytovatel v Dolním Podluží, poskytuje služby pro 8 rodičů s dětmi. Orientuje se na osoby s handicapem. V
regionu je stále poptávka po azylových domech pro „rodiče s dětmi“ bez handicapu pro Rumburk, Šluknov,
Varnsdorf, kteří odcházejí z oblastí sociálně vyloučených lokalit. Poptávka částečně vyplývá z nedostupnosti
nízkonákladového bydlení pro tyto rodiny.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Obsahově je tato služba v současné době zastoupena službou
Azylový dům v Rumburku, který v současné době běžně poskytuje služby osobám/jednotlivcům do věku 26
let. Poptávka po této službě nebyla zjištěna.

§ 59 – Kontaktní centra
Tuto službu v regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb
problémovým uživatelům drog. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména poradenství pro rodiny
uživatelů drog. Poskytovatel v případě, že se uživatel rozhodne pro řešení své situace, poskytne odbornou
terapeutickou intervenci. Služby jsou poskytovány bezplatně. Zařízení je začleněné do systému služeb
poskytujících sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Při kontaktu se zařízením má klient možnost
vystupovat anonymně. Služba je doplněna terénním programem.
Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Na základě poznatků z realizace terénních programů je zřejmé, že
dostupnost těchto služeb nedosáhne všech oblastí regionu, nicméně řešením se jeví pokrytí regionu terénními
programy.
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§ 60 – Krizová pomoc
V regionu mohou klienti využít detašované pracoviště v Rumburku poskytovatele s celokrajskou působností
se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je
určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu nenabízí tuto sociální službu žádný registrovaný poskytovatel. Služba zcela chybí. Oficiální
požadavek na vznik této služby vzešel od zástupců MěÚ Rumburk. Služba by se měla kromě základních činností
orientovat na monitoring osob bez přístřeší, které z různých důvodů narušují soužití a nejsou schopny pobývat
na ubytovně, v azylovém domě nebo jiné službě. Tyto osoby se soustředí v centru Rumburku.
Poptávka po této službě je popsána v rámci služby noclehárna.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato ambulantní preventivní služba je poskytována v Rumburku, Varnsdorfu, Krásné Lípě, Šluknově. Služba je
poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let v odpoledních hodinách, pouze jeden poskytovatel má
otevřeno do 20.00 hod. Činnost registrovaných služeb je většinou dlouholetá. Služby jsou zřízeny v místech
aktuální potřeby.
Byla identifikována potřeba vzniku zařízení ve Varnsdorfu v místech, kde se v odpoledních a večerních
hodinách soustřeďuje „problematická“ mládež.
V nedávné době byl formulován požadavek práce s mládeží formou streetworku, a to zejména ve Šluknově,
kde vlivem migrace nových rodin dochází ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občany Šluknova. Potřeba
zřízení streetworku byla také formulována zařízeními v Krásné Lípě a v Rumburku. V současné době streetwork
probíhá ve Šluknově a částečně v Krásné Lípě.
Pro zajištění kvalitního poskytování sociální služby v nízkoprahových zařízeních je nutné navýšit stávající
personální kapacity tak, aby byla zajištěna možnost individuální práce s klientem. Ideální počet pracovníků je
2–3 pracovníci v klubu během celé otvírací doby, kdy se jeden věnuje provozu a ostatní individuální práci s
klienty. Při větším počtu pracovníků je možné rozšířit otevírací dobu do večerních hodin, čímž se zvýší
dostupnost služby pro cílovou skupinu. Při individuální práci dochází k prevenci či podchycení sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže.

§ 63 – Noclehárny
Službu poskytuje pouze poskytovatel, který působí na území Varnsdorfu. V Rumburku je přespávání osob
bez přístřeší zajištěno náhradním způsobem, tzv. „krizovým přespáváním“, a to pro 6 osob. Nejedná
se o sociální službu. Je zde možné si platbu za ubytování odpracovat. Provoz krizového přespávání je zřizován
v zimních měsících, a to dle personálních a prostorových kapacit Městského úřadu Rumburk. Kontinuita
poskytování této služby v zimních měsících proto není zajištěna. V období velkých mrazů dochází k pravidelné
nucené hospitalizaci osob, např. pro omrzliny. Osoby bez přístřeší, ohrožené újmou na životě a zdraví během
mrazivých zimních měsíců, jsou opakovaně účelově umisťovány v nemocni, LDN, azylovém domě.
Poskytovatel ve Varnsdorfu je pro cílovou skupinu osob z Varnsdorfu. Poskytuje 9 lůžek. Tato noclehárna
nepřijímá ženy.
Počet osob bez přístřeší narůstá. Osoby bez přístřeší přespávají v opuštěných budovách. Z tohoto důvodu je
nutné zajistit sociální službu pro tyto osoby v Rumburku. Potřeba vyplývá z praxe pracovníků sociálních služeb
a ze statistických dat o osobách bez domova. K zajištění komplexní péče je plánováno propojení se službou
nízkoprahové denní centrum.
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§ 64 – Služby následné péče
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Oficiální vznesená poptávka není.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je v regionu poskytována formou terénní a ambulantní. Vzájemně se liší pouze lokalitou
poskytování služby. Služba je v regionu doplňována, případně zastupována, terénními pracovníky obcí. V
současné době je pociťován nedostatek této služby v Mikulášovicích. Poptávku v této oblasti formuluje SPOD
Rumburk.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené (dlouhodobě
nezaměstnaní a závislí na dávkách hmotné nouze, rodiny zadlužené, negramotné, vícečetné, s minimální
schopností hájit svá práva a oprávněné zájmy), které nejsou schopny zajistit základní materiální a
psychosociální potřeby dítěte/dětí. V regionu dochází k vnitřní migraci osob ohrožených sociálním vyloučením
a tím ke ztrátě kontaktu se službou, je nutné zajistit pokrytí službou na celém území Šluknovska tak, aby práce
s rodinami mohla kontinuálně pokračovat. Do regionu také přicházejí nové rodiny.
V minulém období došlo ke zřízení nového poskytovatele ve Varnsdorfu a k rozšíření kapacity poskytovatelů v
Krásné Lípě a ve Šluknově. Plánované navýšení kapacity nebylo vyčerpáno. Zda navýšení kapacity bude
dostačující, se ukáže v následujícím období.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V regionu vznikl poskytovatel této služby, který požádal o zařazení do sítě služeb. Služba je využívána. Kapacita
je naplněna. Službu využívají osoby s vyšší mírou závislosti a osoby seniorského věku, které jsou svým věkem,
případně handicapem, ohroženi sociálním vyloučením. Službu využívají poskytovatelé sociálních služeb.
Vzhledem k transformačním tendencím v regionu je možné očekávat nárůst poptávky po této službě.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Tato služba je poskytována v Rumburku, Šluknově a Dolní Poustevně. Všichni poskytovatelé se specializují
na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, ale službu poskytují také lidem s kombinovaným nebo jen
tělesným handicapem.
V regionu je velká koncentrace pobytových zařízení, ze které vyplývá velký zájem o službu jako doplňující
a navazující službu na služby domovů pro osoby se zdravotním postižením. Služba je využívána i osobami
žijícími v běžných rodinách. Služba nabízí uživatelům nácvik potřebných pracovních dovedností, dojíždění,
kontakt s přirozeným prostředím. Kromě tradičních ručních prací (tkaní, šití, vyšívání, háčkování, pletení
apod.), probíhají v dílnách i další pracovní činnosti (výroba dřevěných výrobků, ručního papíru, batika, odlévání
svíček a mýdel, keramických výrobků, nácvik vaření a pečení apod.). Poskytovatel ve Šluknově v rámci provozu
zároveň zaměstnává také osoby se změněnou pracovní schopností a plní dodavatelské zakázky pro komerční
podniky v regionu.
Kromě možností profesní přípravy (pro budoucí uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce), má
služba především široký terapeutický charakter, a to i pro uživatele s výrazně sníženými adaptačními
schopnostmi. Služba zcela chybí na území ORP Varnsdorf. Vzhledem k tomu, že v Jiřetíně a v Dolním Podluží
se v rámci sociální služby azylové domy, koncentrují matky s handicapem, je žádoucí vznik této služby také
v této lokalitě. Služby v ORP Rumburk je pro tyto osoby nevyužitelná vzhledem k možnosti dojezdu do služby.
Poptávka po této službě bude narůstat vlivem postupného vytváření sítě služeb pro cílovou skupinu osob
s duševním onemocněním.

§ 69 – Terénní programy
Tato službu je v regionu poskytována v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Šluknově a Jiřetíně pod Jedlovou.
Čtyři poskytovatelé se zaměřují na osoby v nepříznivé sociální situaci, etnické menšiny, osoby bez přístřeší,
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osoby v krizi, v sociálně vyloučených lokalitách a osoby vedoucí rizikový způsob života. Kapacita služeb je v
současnosti naplněna.
Jeden poskytovatel se orientuje na cílovou skupinu osob se závislostí. U tohoto poskytovatele došlo k rozšíření
kapacity. Pracovníci služby jsou v Rumburku, nyní vyjíždí do Varnsdorfu, Šluknova, Jiříkova a Krásné Lípy,
Mikulášovic a Velkého Šenova. Program je určen cca pro 200 klientů. Poskytuje služby sociální prevence
uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb K-centra. Přispívá k mapování drogové scény ve
Šluknovském výběžku. Vyhledává především aktivní uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není
abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog. Zda
bude zvýšení kapacity dostatečné, se ukáže v následujícím období.
V minulém období byla vznesena poptávka po této službě v souvislosti se změnou obsahu práce v
nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a poskytováním této služby terénní formou. Nárůst kapacity
služby terénní programy pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých se jeví jako žádoucí. Ve Šluknově vlivem
rostoucího počtu nových rodin došlo ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občanů Šluknova, kdy tento pocit
je vázán především na problematickou mládež na ulicích.

§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu Šluknovska tuto službu poskytují poskytovatelé v Rumburku, kteří pracují s osobami se zdravotním
postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, duševním i kombinovaným). První poskytovatel má
zaregistrovanou terénní i ambulantní formu a v rámci služby poskytuje tyto programy: denní centrum,
tréninkový byt, podporované zaměstnávání. Druhý poskytovatel také poskytuje službu ambulantní a terénní
formou a orientuje se na podporu v přirozeném prostředí. Na Šluknovsku je vysoký počet uživatelů
„institucionálních služeb“ s mentálním nebo duševním postižením, kteří v rámci procesu transformace budou
opouštět ústavní zařízení. Celkem je v šesti institucích v regionu Šluknovska 448 klientů, což je 6x více, než je
statisticky průměr. V regionu není poskytovatel, který by se cíleně věnoval pouze osobám s duševním
onemocněním ve spojitosti například se závislostí, kterým je nutné poskytovat službu speciálně školeným
týmem. Chybí specializovaný odborník, v rámci služby sociální rehabilitace, který se by se věnoval pouze
podpoře osob s duševním onemocněním. V současné době, v rámci plánované investiční akce, dochází
k vytváření prostoru a zázemí pro práci odborníka v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním.
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7. REGION TEPLICKA
Region Teplicko se skládá z 2 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Teplice a SO
ORP Bílina.
V okrese Teplice k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 4 237 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
4,8 % ve věku od 15-64 let, z toho 5,3 % žen a 4,3 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,4 %, průměr
celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV). Na Teplicku lze doložit zvýšený výskyt sociálně negativních až
sociálně patologických jevů, jako např. rozvodovost, a s tím související počet neúplných a
rozpadávajících se rodin, ale také toxikomanie, a s ní související kriminalita, které přispívají ke
zvyšování podílu lidí na hranici a mnohdy za hranicí chudoby, velký počet osob zadlužených
(předlužených), zatížených vícečetnými exekucemi, zvýšený podíl osob bez přístřeší, často s poruchami
chování nebo kombinací zdravotních potíží, které se v důsledku závislosti na alkoholu či drogách stávají
invalidními a vyžadují pomoc druhé osoby. Nadprůměrný je podíl dětí a mládeže vyrůstající v sociálně
narušeném prostředí. Mezi problémy, které jsou navázány nejen na sociálně vyloučené, patří zejména
užívání a výroba návykových látek, a s tím spojená trestná činnost. Problematický je také způsob a
možnosti bydlení těchto osob a jejich vysoká zadluženost.
Na území SO ORP Teplice a Bílina jsou vyloučené lokality v obcích Bílina, Hostomice, Duchcov, Osek,
Dubí, Krupka a Teplice. Celkem v nich žije 3 800–4 500 obyvatel převážně romské komunity.
Města, která mají zpracované komunitní plány, je v rámci možností aktualizují a podporují jejich
naplňování. V současné době je stále platný Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých
Statutárního města Teplice na období 2016–2020, nový Komunitní plán pro období 2021-2025 je
v návrhu. Město Bílina má Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina 2020-2022.
Vzhledem ke zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů chybějí nebo jsou poskytovány
v nedostatečné kapacitě, případně nerovnoměrně rozloženy, služby sociální prevence jako jsou azylové
domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy či krizová lůžka.
Lze konstatovat, že v regionu je poměrně ustálená síť poskytovatelů sociálních služeb. Kapacitně
převažují pobytové služby, které jsou poskytovány jako služby domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením třemi zásadními poskytovateli
ve spádové oblasti ORP Teplice. Ostatní menší poskytovatelé pak zajišťují další služby, které jsou
rozmístěny na území celého regionu. K mírnému navýšení kapacit dochází v pečovatelských službách
Bílina a Krupka, kde je po nich velká poptávka. V ORP Bílina není zřízeno žádné pobytové zařízení,
nabídka ostatních sociálních služeb je zde málo rozvinutá. Již dlouho se město snaží získat partnera pro
rozšíření nabídky sociálních služeb. V současné době město Bílina spolu s Hornickou nemocnicí Bílina
plánuje v horizontu cca 3 let v objektu Hornické nemocnice vystavět zcela nové lůžkové zařízení
sociálních služeb, které by odpovídalo současným ubytovacím trendům kapacitami: DPS 50 lůžek, DZR
25 lůžek, odl. sl. 5 lůžek, DS 10 lůžek, hospicová péče 3 ž 5 lůžek. V regionu stále trvá potřeba navýšit
kapacitu služby DZR a to pro cílové skupiny vyléčených etyliků a pro osoby chronickým duševním
onemocněním. V roce 2020 přijala Rada Ústeckého kraje usnesení o vybudování lůžkového pavilonu
pro tyto cílové skupiny, a to formou nízkonákladové stavby. K její výstavbě by mělo dojít na pozemcích
domova Na Výšině v Dubí. Kapacita tohoto zařízení se plánuje 12 až 24 lůžek. Pro tyto cílové skupiny je
zde již delší dobu blokována kapacita cca 50 míst a zařízení pro tyto cílové skupiny v regionu citelně
chybí. V rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji došlo k vyčleněním 2 míst v rámci PDSS
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Dubí – Teplice u služby DZR. Tato místa byla obsazena klienty z psychiatrické léčebny Beřkovice a po
dobu 2 let bude v rámci projektu reformy psychiatrické péče prováděn monitoring sloužící pro ověření
možnosti plošného zařazení těchto klientů do služby DZR v zařízeních sociálních služeb. Dlouhodobě se
v regionu ukazuje potřeba rozšířit či vybudovat nová místa v DPS pro cílovou skupinu osob, které jsou
trvale upoutány na lůžko. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku klientů nastupujících do této služby je
mnohem větší podíl klientů zcela imobilních. Zde je nevětší převis neuspokojené poptávky a celkově
se jedná o neuspokojenou kapacitu silně přes 100 klientů, kteří jsou zařazení do pořadníku.
Restrukturalizace služeb v regionu je tématem i pro následující plánované období. V zásadě jde o to,
aby se našel vhodný poskytovatel sociálních služeb, který by vybudoval službu právě pro tyto cílové
skupiny.
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Oblast služeb sociální péče na Teplicku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Slabé stránky
•

vytváření Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje a existence
komunitních plánů na místní úrovni
snaha většiny měst regionu vytvořit komunitní
plán na místní úrovni
stále se prohlubující spolupráce většiny
poskytovatelů sociálních služeb v regionu
zvyšující se kvalita poskytovaných sociálních
služeb
vzdělávání úředníků a poskytovatelů v procesech
komunitního plánování
zvyšující se zkušenosti poskytovatelů se
získáváním financí z fondů EU
vznik jednotného informačního systému pro
veřejnost
velmi dobrá spolupráce s úřadem práce Teplice
stále více měst má zpracovaný komunitní plán
týkající se oblasti sociálních služeb, což výrazně
napomáhá jejich rozvoji a plánování
snaha o zvyšování kvality poskytovaných
sociálních služeb

•
•
•

•

•

•
•

•
•
Příležitosti
•

•

•
•

•

•
•

využívání finančních prostředků z programů EU
na rozvoj sociálních služeb, zvláště pak ve
druhém dotačním kole od roku 2015
větší a lepší spolupráce s úřady práce v oblasti
vzdělávání a zlepšení systému poskytování
příspěvků na péči pro jednotlivé uživatele
sociálních služeb
zájem o využití sociálních služeb a neustále se
zvyšující poptávka po nich
v regionu je poskytovatel, který má možnost
vybudovat denní stacionář pro klienty
s poruchou autistického spektra
v regionu jsou poskytovatelé služeb, kteří
mohou vyřešit poptávku po pečovatelské službě
jejím rozšířením
zařazení již provozovaného počtu úvazků do
Základní sítě kraje
výrazné
zlepšení
finančních
podmínek
pracovníků v sociálních službách

•
•
•

•
•

•

•

•
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v regionu dlouhodobě chybí služba pro osoby
s duševním a kombinovaným onemocněním
svazující administrativa v oblasti krizových lůžek,
je důvodem proč chybí odlehčovací služba
ve všech sociálních službách chybí PSS, to
významně ovlivňuje jejich kvalitu
malá spolupráce mezi zdravotním a sociálním
sektorem i přesto, že je zde mnoho prostupných
témat, protože cílem je klient, který se někdy
stává i pacientem, přesto zde chybí společná řeč
zanedbávání zdravotní péče v nemocnicích u
klientů sociálních služeb, což zvyšuje náklady
sociálních zařízení na péči, která jí nepřísluší
v regionu stále chybí služba pro osoby
se zaléčenou závislostí a pro klienty trpící
chronickým duševním onemocněním. Jde o
nákladnou službu, jejíž provoz je drahý, což
odrazuje soukromé poskytovatele
v regionu chybí zařízení typu denní stacionář,
pro osoby s poruchou autistického spektra
chybí zde pobytové zařízení pro osoby do 26 let
s mentálním
postižením
v kombinaci
s výchovnými poruchami
není uspokojena poptávka po pečovatelské
službě
region neumí reagovat na reformu psychiatrické
péče
Rizika

jednoleté financování z dotací MPSV
nedostatek
finančních
prostředků
pro
rozšiřování institutu chráněného bydlení
nejednotný výklad standardů kvality, nejistota
poskytovatelů při inspekcích kvality sociálních
služeb
trvající problémy na úseku opatrovnictví, což se
projevuje jako problém s jeho výkonem
příspěvek na péči není vždy využíván ve
prospěch jejich příjemce. Často je podporou pro
jejich rodiny
nedostatečné
prostředky
provozovatelů
sociálních služeb na zajišťování zdravotní péče
(viz. odbornost) a krácení výkonů ze strany
zdrav. pojišťoven
ze strany MPSV neřešení dlouho připravovaných
legislativních změn, nepřijetí velké novely
zákona
nemožnost naplnit ubytovací standarty ve
starších zařízeních v souladu s nyní platnou
vyhláškou
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•

•

možnost využívat institut veřejné služby, která
řeší některé nedostatkové a okrajové profese
v organizaci
pokusit se o získání veřejných zdrojů pro
projekty v oblasti poskytování péče

•
•
•

nesoulad mezi požadavky na sociální služby a
jejich finančním zabezpečením ze strany státu
složité plánování sociálních služeb, které
neodráží potřeby regionů
nárůst klientů sociálních služeb s nízkými příjmy
a klientů s asociálním chováním

Pozn. Zpracovala pracovní skupina regionu Teplicka, pro oblast sociálních služeb péče
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VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRO ROK 2020

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Cíl 5

Cíl 6
Cíl 7

Cíl 8

Cíl 9

Cíl 10

Podpora zajištění kvalitní péče v sociálních službách a jejich
zkvalitňování ve smyslu nastavených standardů pro cílovou
skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich
přirozeném prostředí a prověření možnosti restrukturalizace
kapacit pobytových služeb
Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem,
konkrétně pro klienty trpící chronickým duševním onemocněním a
pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do plánované
kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina
V Krupce rozšířit službu denní stacionář se zaměřením na osoby
s poruchou autistického spektra z cca 5 stávající individuální
okamžité kapacity na 8 osob z optimální individuální okamžité
kapacity
Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem
přiblížit je co nejvíce současným standardům a trendům platným
v sociálních službách
V ORP Teplice dlouhodobě sledovat vývoj poptávky v oblasti
pečovatelské služby v regionu Teplicko, se zaměřením na možnost
jejího rozšíření, což by přispělo ke snížení počtu zájemců o přijetí do
pobytových zařízení. Bílina uvažuje o navýšení pracovních úvazků na
14 a Krupka na 15 pracovních úvazků a to u služeb, které jsou již
zařazené v Základní síti soc. sl. ÚK
V regionu vybudovat službu pro osoby do 26 let, které trpí mentální
poruchou ve spojení s výchovnými problémy s kapacitou cca 12
míst s umístěním v samostatném objektu služba v regionu
dlouhodobě chybí a je velmi žádoucí
Do služby DZR zajistit možnost umístit alespoň omezený počet
klientů, kteří se vrací z psychiatrické léčebny, což má návaznost na
reformu psychiatrické péče v ČR
Provést revizi a zřejmě i zpracovat návrh na posílení počtu
pracovních úvazků u zaměstnanců pracujících jako PSS ve službě
DZR, kde se díky progresivnímu postupu choroby u psychiatrických
diagnóz významně zhoršuje klientela. Týká se všech služeb DZR
v regionu
V regionu vybudovat službu denní stacionář pro osoby s mentálním
a kombinovaným hendikepem – v regionu chybí kapacita této
služby a je velmi žádoucí
V regionu vybudovat další službu denní stacionář pro osoby
s poruchou autistického spektra – v regionu služba chybí a je velmi
žádoucí
Pro rok 2020 navýšit v Teplicích službu denní stacionář s kapacitou
6 stávající okamžité kapacity na 7 osob optimální individuální
okamžité kapacity

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Nesplněno

Splněno

Nesplněno

Splněno

Splněno
Splněno

Nesplněno

Nesplněno

Splněno

Priorita č. 1 Podpora zajištění kvalitní péče v sociálních službách a jejich zkvalitňování ve smyslu nastavených
standardů pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a
prověření možnosti restrukturalizace kapacit pobytových služeb

CÍL 1 – Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, konkrétně pro klienty trpící
chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do
plánované kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina
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Cíl nebyl splněn. Kapacita 50 míst pro službu DZR zůstává. V daném období nebylo možné provést
žádné kroky k rozšíření či vzniku nové služby (uzavřená Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje).
Cíl 2 – V Krupce rozšířit službu denní stacionář se zaměřením na osoby s poruchou autistického
spektra z cca 5 stávající individuální okamžité kapacity na 8 osob z optimální individuální okamžité
kapacity
Cíl je prozatím nesplněn z důvodu uzavření Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Žádost byla
podána a skupina jí podpořila.
Cíl 3 – Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit je co nejvíce
současným standardům a trendům platným v sociálních službách
Tento cíl byl splněn, skupina se po celé období aktivně snažila o naplnění tohoto cíle a podpořila
všechny projekty, které se této problematiky týkaly.
Cíl 4 – V ORP Teplice dlouhodobě sledovat vývoj poptávky v oblasti pečovatelské služby v regionu
Teplicko, se zaměřením na možnost jejího rozšíření, což by přispělo ke snížení počtu zájemců o přijetí
do pobytových zařízení. Bílina uvažuje o navýšení pracovních úvazků na 14 a Krupka na 15 pracovních
úvazků a to u služeb, které jsou již zařazené v základní síti
Skupina plánování služeb v regionu Teplicka dle monitoringu situace u této služby podpořila žádosti o
jejich navýšení na požadované kapacity. Poskytovatel podal žádosti v srpnu 2020 a bude splněno v roce
2021. Cíl zatím není splněný.
Cíl 5 – V regionu vybudovat službu pro osoby do 26 let, které trpí mentální poruchou ve spojení
s výchovnými problémy s kapacitou cca 12 míst s umístěním v samostatném objektu služba
v regionu dlouhodobě chybí a je velmi žádoucí
Cíl je splněn, v obci Krupka bylo takovéto zařízení vybudováno, kapacita 12 míst a zřizovatelem je
Ústecký kraj prostřednictvím DSS Háj – Nová Ves.
Cíl 6 - Do služby DZR zajistit možnost umístit alespoň omezený počet klientů, kteří se vrací
z psychiatrické léčebny, což má návaznost na reformu psychiatrické péče v ČR
V rámci regionu vznikla 2 místa pro tyto klienty v rámci služby DZR v domově Dubí Na Výšině –
zřizovatelem je Ústecký kraj.
Cíl 7 - Provést revizi a zřejmě i zpracovat návrh na posílení počtu pracovních úvazků u zaměstnanců
pracujících jako PSS ve službě DZR, kde se díky progresivnímu postupu choroby u psychiatrických
diagnóz významně zhoršuje klientela. Týká se všech služeb DZR v regionu
Tato revize počtu pracovníků byla zpracována a jejím výstupem je podaná žádost o navýšení 6
pracovních míst v přímé péči, z části pro služby DPS a DZR.
Cíl 8 - V regionu vybudovat službu denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným
hendikepem – v regionu chybí kapacita této služby a je velmi žádoucí
Cíl je nesplněn a skupinou nebyla zatím vyspecifikována ani optimální kapacita pro toto zařízení a proto
jej do budoucna změníme na provedení depistáže v této oblasti a stanovení kapacity.
164
Region Teplicko, oblast sociálních služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Cíl 9 - V regionu vybudovat další službu denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra –
v regionu služba chybí a je velmi žádoucí
Cíl nebyl dosud splněn a vzhledem k situaci v regionu byl přehodnocen s tím, že skupina bude do
budoucna podporovat rozšíření již stávající služby, což se projeví v plánu na rok 2021 v kapacitách.
Cíl 10 - Pro rok 2020 navýšit v Teplicích službu denní stacionář s kapacitou 6 stávající okamžité
kapacity na 7 osob optimální individuální okamžité kapacity
Cíl byl splněn.
PRIORITY NA ROK 2021

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2
Cíl 3

Cíl 4

Cíl 5

Podpora dostupné a kvalitní péče ve stávajících sociálních službách a jejich zkvalitňování
pro cílovou skupinu seniorů a dalších osob, která péči potřebují a jsou na ní závislí a to
jak v jejich přirozeném prostředí, tak i formou institucionální péče
Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, konkrétně pro klienty
trpící chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem
závislosti do plánované kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina.
V Krupce rozšířit službu denní stacionář se zaměřením na osoby s poruchou autistického
spektra z cca 5 stávající individuální okamžité kapacity na 8 osob z optimální individuální
okamžité kapacity.
Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit je co nejvíce
současným standardům a trendům platným v sociálních službách.
Na základě poptávky v obcích Bílina a Krupka využít nastavené optimální individuální
okamžité kapacity a pokusit se rozšířit pečovatelské služby u stávajících poskytovatelů
minimálně na již nastavenou optimální individuální okamžitou kapacitu a v případě potřeby
podpořit její rozšíření, čímž podpoříme snížení počtu zájemců o přijetí do pobytových
zařízení a umožníme jejich pobyt v přirozeném prostředí.
Velkým problémem je umísťování klientů, kteří vyžadují celodenní péči v návaznosti na svůj
velmi špatný zdravotní stav (imobilita, neschopnost sebeobsluhy, stavy po CMP atp.), který
vyžaduje vysokou míru podpory, proto během roku 2021 provedeme mapování
potřebnosti u této cílové skupiny a navrhneme optimální kapacitu pro tuto cílovou skupinu.
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PRIORITA č. 2

Podpora dostupné a kvalitní péče ve stávajících sociálních službách a jejich zkvalitňování
pro cílovou skupinu seniorů a dalších osob, která péči potřebují a jsou na ní závislí a to
jak v jejich přirozeném prostředí, tak i formou institucionální péče

Cíl 1

Město Bílina připravuje výstavbu lůžkového zařízení sociální péče v objektu Hornické
nemocnice. Dle zápisu z jednání s HNsP Bílina navrhují tyto kapacity:
domov pro seniory – 50 lůžek
domov se zvl. režimem – 25
odlehčovací služby – 5
denní stacionář – 10
hospicová péče - 3-5 lůžek
Skupina si klade za úkol ověřit potřebnost navrhovaných služeb a navrhnout optimální
kapacity pro toto zařízení.

Cíl 2

U připravovaného investičního záměru – vybudování nového pavilonu pro službu DZR
v Dubí Na Výšině, nastavit optimální kapacitu v rozmezí 12 – 24 osob dle potřeb regionu.
Půjde o rozšíření služby DZR pro cílovou skupinu osob s psychiatrickou diagnózou. Tento
investiční záměr byl již projednán v RÚK dne 20. 11. 2019, pod č. usnesení 226/82R/2019.

Cíl 3

V regionu vybudovat další službu denní stacionář pro osoby s poruchou autistického
spektra, případně rozšířit stávající neboť v regionu služba chybí a je velmi žádoucí. Místo
poskytování zatím není určeno.

166
Region Teplicko, oblast sociálních služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

4

ORP Teplice celkem

2

Teplice

2

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

4

4

42

4

4

3

4

4

2

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

53

1

3

31

36

1

21

21

1

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

1

3

3

3

1

3

3

1

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

0

0

0

3

18

23

3

3

0

0

0

3

18

18

3

3

1

7

7

1

3

3

1

8

8

0

0

5

0

0

5

Proboštov
Krupka
ORP Bílina celkem

0

0

0

Město Bílina

1

10

15

1

11

17

1

11

17

0

0

Pozn.: *Kapacita služeb je poskytována pro Teplice a Dubí
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

3

269

269

4

330

380

3

27

27

ORP Teplice celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

3

269

269

4

330

380

3

27

27

1

12

12

2

16

16

1

11

11

0

0

0

Teplice
Proboštov

1

14

14

1

14

14

Dubí

1

32

32

2

221

221

Bystřany

1

100

100

1

97

97

Háj u Duchcova

1

5

5

Krupka

1

73

73

1

12

12

Dubí a Teplice *

1

137

137

Místo poskytování neurčeno
ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita služeb je poskytována pro Teplice i Dubí
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§ 39 – Osobní asistence
Na Teplicku, je tato služba prozatím poskytována pouze v ORP Teplice. Přínosem této služby je, že může
klientům zajistit setrvání v přirozeném domácím prostředí.
Problémem stále zůstává zneužívání PNP, kdy v některých případech, kdy pečují o člena své rodiny příbuzní,
je příspěvek na péči zneužíván ve prospěch rodiny. Mezi obyvateli stále zájem o službu osobní asistence roste.
Ne sice nijak dramaticky, ale nárůst je patrný. Využívat ji chtějí lidé chronicky nemocní a osoby se zdravotním
postižením, což odpovídá pojetí této služby. V poslední době mají o tuto službu rovněž zájem klienti, kteří
opouštějí ústavní zařízení v rámci integrace do běžného života. Přesto je na této úrovni její kapacita doposud
postačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato služba je v regionu Teplice významnou sociální službou. V roli poskytovatelů této služby doplňují
neziskové organizace města. Ve dvou případech zajišťují tuto službu sama města. Ta zároveň provozují i domy
s pečovatelskou službou. Kromě registrovaných sociálních služeb je péče o seniory zejména v menších obcích
regionu často zajišťována zaměstnanci obcí, kteří vypomáhají, např. s donáškou oběda, nákupy, vyřízením
pochůzek, doprovody k lékařům atp. Prováděným průzkumem bylo zjištěno, že kapacita pro samotné město
Teplice je dostatečná a v současné době si nikdo nepožádal o její navýšení.
Dlouhodobě praxe zaznamenává zvýšenou poptávku po této službě, a to v místech poskytování Bílina a
Krupka, proto bude kapacitě této služby v těchto oblastech věnována zvýšená pozornost a naším cílem je
navýšit zde počet úvazků u služeb, které jsou již zařazeny v základní síti kraje.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Na Teplicku je tato služba poskytována pouze v Teplicích. Jde o terénní službu, která je poskytována převážně
v bytech uživatelů a je velmi efektivní. Podpora probíhá na základě dohody. Asistent poskytuje podporu
ve všech oblastech, které souvisejí s bydlením a běžným životem, pracuje na základě individuálních potřeb
uživatele, podle individuálního plánu. Jeden asistent se může starat o 4–8 uživatelů. Cílovou skupinou jsou
osoby se zdravotním postižením. Poptávka po této službě se drží stále na stejné úrovni. Do jisté míry je možné,
že povědomost veřejnosti o této službě není dostatečná. Proto je možné, že se doposud tato služba jeví jako
dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu je poskytována služba jak formou pobytovou, tak i ambulantní a terénní. Tato služba, není veřejností
kontinuálně využívána, a proto je pro poskytovatele jen těžko financovatelná. Nejvíce ji ovlivňuje
nedostatečné povědomí veřejnosti o možnosti využít tuto službu. S ohledem na index dobré praxe je zde
prostor pro navýšení kapacit ve všech formách poskytování této služby.
Vzhledem k tomu, že pobytové odlehčovací služby jsou přínosnou alternativou pro běžně poskytované
pobytové sociální služby, je do budoucna žádoucí najít možnost kombinace této sociální služby se zdravotní
péčí a poskytováním dlouhodobé péče.

§ 45 – Centra denních služeb
Na Teplicku není tato služba poskytována. Dle indexu dobré praxe byla tato služba vyhodnocena jako
nedostatečně zajištěná, ale poptávka po ní není. Poptávka po této službě v regionu pominula, proto žádný
poskytovatel tuto službu nenabízí, neboť je ztrátová.
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§ 46 – Denní stacionáře
V regionu je služba poskytována ve městech Teplice, Proboštov a Krupka. V poslední době se vyskytla potřeba
zajistit tuto službu pro cílovou skupinu klientů s poruchou autistického spektra, jichž stále přibývá. Jeden
z poskytovatelů této služby uvažuje o jejím rozšíření. Kapacity u ostatních cílových skupin této služby jsou
téměř dostačující, pouze v Teplicích je poměrně velký přetlak klientů do této služby. I zde by bylo optimální
kapacitu upravit. Ostatní kapacity jsou nastaveny v optimální výši. Význam této služby spočívá především
v tom, že nabídne lidem, kteří jsou stále soběstační, ale potřebují určitou péči zázemí pro péči o jejich osobu.
Krom toho jde o službu, která, která částečně nahrazuje institucionální péči. Praxe ukazuje, že při vhodném
zacílení této služby na klientelu se stejnými potřebami, pak tuto službu využívají i klienti s poměrně vysokou
mírou podpory. Proto může v budoucnu dojít k celkovému zvýšení poptávky po této službě.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu dva poskytovatelé a to v Proboštově a v Háji u Duchcova. Ti nabízí tuto
službu osobám se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že tato služba dlouhodobě nevykazuje potřebu
jejího navýšení, jeví se její kapacita jako optimální.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato služba je zajišťována v regionu Teplicko jedním poskytovatelem a to v obci Háj u Duchcova. Vzhledem
k současným transformačním trendům zařízení se hledají možnosti jak umožnit převod klientů s nižší mírou
podpory do služby chráněného bydlení či podpory samostatného bydlení. Tato služba se dlouhodobě jeví jako
velmi vytížená a je ze strany klientů vyhledávaná. V loňském roce zřídil domov DOZP Háj - Nová ves v
horách službu v obci Krupka, službu pro osoby do 26 let, které trpí mentální poruchou ve spojení s výchovnými
problémy s kapacitou 12 míst. Objekt je umístěn v samostatném objektu. Služba v regionu dlouhodobě
chyběla a je velmi potřebná.

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu Teplicko zajišťují službu tři poskytovatelé a to v místech Teplice, Dubí a Bystřany. Cílovou skupinu
služby tvoří převážně senioři a osoby s různými typy sociálních a zdravotních problémů. Dvě zařízení poskytují
tuto službu v souběhu se službou domova se zvláštním režimem. Spádovost současných domovů nepřesahuje
hranice regionu víc než je obvyklé. Kapacita této služby je po úpravě změny kapacit u jednotlivých cílových
skupin seniorů optimální. Spíše se ukazuje, že vnitřní členění služby se bude muset uzpůsobit pro cílovou
skupinu velmi starých seniorů, kteří potřebují velkou míru podpory a často jsou trvale upoutáni na lůžko. Zde
je převis žádostí v desítkách, ne-li stovkách neuspokojených žadatelů. Jinak se kapacita této služby jeví jako
optimální, ale je třeba se ve skupině klientů DPS zaměřit na výše zmíněnou cílovou skupinu. To sebou ponese
jiné uspořádání pokojů a hlavně navýšení pečujícího personálu.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu poskytovatelé ve městech Teplice, Dubí a Bystřany. Kapacita u této je
celkem odpovídající poptávce, spíše se setkáváme s tím, že do služby se hlásí stále těžší klientela. Nicméně
faktem, se kterým se musí počítat je to, že i přes navýšení kapacity právě u této služby, zůstává poptávka po
tomto druhu služby stále neuspokojená. Cílovou skupinou těchto služeb jsou zejména senioři trpící některou
z forem demence. U této služby plánováno s optimální individuální kapacitou 50 míst pro klienty trpící
chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti, u nichž není doposud
určeno místo jejich poskytování. Tato služba v regionu dlouhodobě chybí a do budoucna se počítá
s vybudováním pavilonu pro tuto cílovou skupinu v areálu domova Na Výšině v Dubí. Kapacita by se měla
pohybovat v rozmezí 12 – 24 klientů.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu poskytována ve městech Teplice, Háj u Duchcova a Osek. S ohledem na počet uživatelů
„ústavních služeb“ na Teplicku je zřejmé, že počet lůžek u této služby není nijak vysoký, přesto se nastavená
kapacita jeví jako dostačující. V průběhu roku 2020 se projevila mírná potřeba navýšení této služby, která byla
uspokojena. Došlo k tomu převodem míst z jiné služby ve prospěch služby chráněného bydlení. Služba je
žádoucí neboť má výrazný transformační potenciál.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na Teplicku
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

● Rozvinutá spolupráce mezi aktéry daných služeb
● Poskytovatelé, samospráva, ÚP atd.
● Existence stabilní sítě poskytovatelů dostupných
sociálních služeb dlouhodobě poskytujících své
služby různým cílovým skupinám na prof. úrovni
a jejich úsilí o rozvoj
● Kreativita poskytovatelů při zajištění potřeb
svých uživatelů v rámci zákona o sociálních
službách
● Existují komunitní plány a další strategické
dokumenty, nejen finanční podpora a dobrá
spolupráce s obcemi patřícími do regionu
Teplicko
● Zapojení neziskového sektoru do poskytování
služeb
● Dlouhodobá, prověřená spolupráce a otevřená
komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb,
● V centru služeb stojí klient a jeho potřeby
● Rozvoj terénních sociálních služeb
● Case management
● Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
● Poměrně široká paleta poskytovaných služeb v
ORP Teplice
Příležitosti

● Chybějící sociální služby nebo nedostatečné
kapacity některých stávajících
● Nedostatek kvalitních pracovníků
● Chybí služby prostupného sociálního bydlení
● Neschopnost včas a komplexně reagovat na
potřeby cílových skupin
● Nedostatek finančních prostředků na provoz a
další rozvoj
● Chybějící zabezpečení pomoci seniorům po
ukončení zdravotní péče a splnění podmínek pro
čerpání sociálních služeb – následná péče viz
např. osoby užívající návykové léky dle zákona o
sociálních službách
● Chybějící specifická psychologická pomoc pro
rodiny s dětmi, dospělí či děti s výchovnými či
psychickými
zdravotními problémy
● Nedostatek kapacit pro terénní práci s osobami
ohroženými soc. vyloučením a uživateli drog
● Je potřeba navázat lepší spolupráci s oddělením
zprostředkování na Úřadu práce v Teplicích
● Nedostatek azylových domů pro celé rodiny

● Transformace psychiatrické péče musí jít ruku v
ruce se vznikem či navýšením kapacit
ambulantních a terénních sociálních služeb v
regionu
● Neziskový sektor = velký potenciál, který
nevyužíváme, destigmatizace neziskového
sektoru, "společně i veřejně"
● Poměrně dobré nastavení, proaktivní přístup
politických reprezentací některých místních
samospráv k řešení problémů cílových skupin v
daných službách
● Navýšení kapacity pro práci s osobami ohrož.
soc. vylouč. a uživateli drog (včetně alkoholu)
● Komunitní plány obcí a měst v regionu
● Financování z evropských zdrojů, víceleté
projekty
● Transformace psychiatrické péče (terénní
pracovníci)
● Case management, případové práce (klienti soc.
vyloučení)
● I přes složitý systém existují poskytovatelé a
města v regionu usilující o rozvoj sociálních služeb
na základě aktuálních potřeb cílových skupin
● Větší příležitost zaměstnávání lidí s duševním
onemocněním na volném trhu (práce se
zaměstnavateli)

● Přetrvávající systém jednoletého financování
soc. služeb ze strany MPSV
● Neudržitelný stav systému plánování a údržby
Základní sítě sociálních služeb ÚK
● Nedostatek odborníků v oblasti psychologie pro
děti a mladistvé
● Chybějící finanční prostředky na zajištění
provozu a rozvoje sociálních služeb
● Eskalace problému bezdomovectví a užívání
drog/zhoršení situace příchodem velké skupiny
užívajících drogy a sociálně vyloučených z města
Dubí
● Administrativní náročnost pro poskytovatele
stoupá, se zavedením karet sociálních služeb
bude ještě větší
● Veřejné mínění o neziskovém sektoru i o
sociálních otázkách
● Byrokratická zátěž v systému (hlášení změn,
statistiky, žádosti atd.)
● Nízké financování služeb ze strany města Teplice
(částka 50 000 Kč je výrazně nedostatečná)
● Povinné spolufinancování služeb, které nesmí být
hrazeno z dalších státních zdrojů (jiných dotací)
● Strach z duševně nemocných, stigmatizace u

Rizika
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● Probíhající transformace psychiatrické péče –
přeměna služeb zapojení obcí do transformace
(hledání bytů, multidisciplinární spolupráce)
● Rozvíjející se spolupráce mezi poskytovateli služeb
a organizací a institucí z jiných oborů
● Nově vzniklé Nízkoprahové denní centrum
● Navýšení prostředků na mzdy pracovníků v
sociálních službách
● Změna zákona o sociálních službách

veřejnosti
● Opatření obecné povahy
● Diskriminace cílových skupin na trhu práce a v
oblasti získávání bydlení
● Existence základní sítě poskytovatelů sociálních
služeb v Ústeckém kraji a její aktuálně zastavené
rozšiřování, Základní síť nepracuje s vyvíjejícími se
potřebami různých cílových skupin a kvůli
neúměrné administr. zátěži zcela jistě nemůže
reflektovat tyto potřeby

Pozn. Zpracovala pracovní skupina regionu Teplicka, pro oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního
poradenství
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence
a vznik nových služeb

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Iniciovat vznik a rozvoj terénních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené

Částečně splněno

Cíl 2

Podporovat vznik a rozvoj služeb prostupného (sociálního) bydlení

Nesplněno

Cíl 3

Udržet a rozvíjet stávající síť služeb odborného sociálního
poradenství a služeb sociální prevence v regionu Teplicko

Částečně splněno

Cíl 4

Cíl 5

Podpořit udržení a rozvoj stávající dobré spolupráce jednotlivých
aktérů napříč resorty, při plánování služeb, řešení problémů
uživatelů, setkávání apod., v dané oblasti v regionu Teplicko
Usilovat o zrychlení, zjednodušení systému zařazování nových,
změn stávajících, služeb do sítě sociálních služeb ÚK (těsnější
propojení oddělení registrací s plánováním soc. služeb vs. ověřování
kvality v sociálních službách (inspekce)

Částečně splněno

Nesplněno

Priorita č. 1 Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence a vznik nových služeb
CÍL 1 – Iniciovat vznik a rozvoj terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již
sociálně vyloučené
V daném období začali poskytovat službu Nízkoprahové denní centrum v Teplicích Květina, z. s. Další
návazné, potřebné terénní služby jsou ovšem nadále potřeba. Cíl byl splněn částečně.
Cíl 2 – Podporovat vznik a rozvoj služeb prostupného (sociálního) bydlení
Cíl nebyl splněn, v daném období se neuskutečnily žádné aktivity, které by podpořily vznik nebo rozvoj
daných služeb. Vzhledem k neustále chybějícímu zákonnému ukotvení a také zastavenému rozšiřování
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, jsou takové plány a iniciativy velmi nepravděpodobné.
Cíl 3 – Udržet a rozvíjet stávající síť služeb odborného sociálního poradenství a služeb sociální
prevence v regionu Teplicko
V daném období začali poskytovat službu Nízkoprahové denní centrum v Teplicích Květina, z. s.
Stávající síť se podařilo udržet. Někteří poskytovatelé mají požádáno o rozšíření, úpravy kapacit a
úvazků. Vzhledem k pokračujícímu uzavření rozšiřování základní sítě je další rozvoj omezený pouze
v režimu výjimek. Cíl byl splněn částečně.
Cíl 4 – Podpořit udržení a rozvoj stávající dobré spolupráce jednotlivých aktérů napříč resorty, při
plánování služeb, řešení problémů uživatelů, setkávání apod., v dané oblasti v regionu Teplicko
V daném období proběhlo několik setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci plánování služeb
(setkání pracovní skupiny prevence, komunitní plán města Teplice, komunitní plán města Bíliny atd.
Proběhla jednání poskytovatelů a zástupců měst ohledně možného rozvoje služeb. Uskutečnilo se
také několik akcí, které měly za úkol prezentovat jednotlivé poskytovatele a spojovat je se svými
uživateli. Cíl byl splněn částečně.
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Cíl 5 – Usilovat o zrychlení, zjednodušení systému zařazování nových, změn stávajících, služeb do sítě
sociálních služeb ÚK (těsnější propojení oddělení registrací s plánováním soc. služeb vs. ověřování
kvality v sociálních službách (inspekce)
Cíl nebyl splněn. Existuje pouze jeden termín pro možné úpravy ve stávající Základní síti soc. služeb ÚK
a zařazování nových je omezeno uzavřením sítě. Nadále nutné hlášení a schvalování veškerých úprav
v úvazcích, kapacitách do oddělení plánování a registrace soc. služeb KÚÚK (agendy: registrace a
plánování soc. sl.).

PRIORITY NA ROK 2021

PRIORITA č. 1

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence a vznik
nových služeb

Cíl 1

Nadále iniciovat rozvoj terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo
již sociálně vyloučené.

Cíl 2

Podporovat vznik a rozvoj služeb prostupného (sociálního) bydlení

Cíl 3
Cíl 4

Cíl 5

Udržet a rozvíjet stávající síť služeb odborného sociálního poradenství a služeb sociální
prevence v regionu Teplicko
Podpořit udržení a rozvoj spolupráce jednotlivých aktérů napříč resorty vč. Úřadu práce
ČR, při plánování služeb, řešení problémů uživatelů, setkávání apod., v dané oblasti v
regionu Teplicko
Usilovat o zrychlení, zjednodušení systému zařazování nových, změn stávajících, služeb
do sítě sociálních služeb ÚK (těsnější propojení oddělení registrací s plánováním soc.
služeb vs. ověřování kvality v sociálních službách (inspekce)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

poč
et
služ
eb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

6

16

185

32

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

4

10

100

24

0

0

0

0

Dubí

1

1

1

1

1

30

1

Duchcov

1

1

1

1

4

30

4

1

4

20

4

1

1

20

6

0

0

0

9

2

6

85

8

0

0

0

0

2

6

85

8

Krupka
Osek
Teplice

6

6

6

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

1

0

4

0

10

0

4

0

1

0

0

0

Bílina
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Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

21

90

32

3

4

80

5

5

9

62

16

4

8

2

18

4

8

39

9

ORP Teplice celkem

6

19

90

30

3

4

80

5

5

9

62

16

3

5

2

15

4

8

39

9

1

1

7

1

1

3

3

5

39

8

0

0

0

0

Bystřany
Dubí

1

4

6

4

1

2

0

4

Duchcov

1

2

7

2

1

1

2

1

Háj u Duchcova
Krupka

2

8

42

8

Teplice

2

5

35

11

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

5

ORP Bílina celkem

1

2

0

2

Bílina

1

2

3

0

4

0

75

0

1

3

10

3

1

3

21

3

4

2

2

24

2

1

2

0

7

1

0

0

0

7

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

3

0

3

1

3

2
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

4

107

117

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

4

107

117

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

Duchcov

1

30

30

1

5

5

Krupka

1

20

20

Osek

2

57

57

Teplice

0

0

0

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

10

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Košťany

1

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Organizace poskytují služby osobám se zdravotním postižením, chronickým duševním onemocněním,
seniorům, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí a trestné činnosti, osobám komerčně
zneužívaným, osobám ohroženým nelátkovou závislostí a osobám v krizi, osobám, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osobám, žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, etnickým
menšinám především ve městech Teplice a Duchcov. Lidem se sluchovým postižením je k dispozici služba
online tlumočení. Jako chybějící je identifikována návazná bezplatná psychiatrická a psychologická pomoc pro
osoby, které ji potřebují a chybějící odborné sociální poradenství (dluhová poradna, dávky, reklamace), např.
v sociálně vyloučené lokalitě v Krupce. Odborné sociální poradenství v Duchcově poskytuje i dluhové
poradenství. Zároveň roste počet uživatelů, kteří mají zájem o dluhové poradenství včetně podávání návrhů
na oddlužení u poskytovatele této služby v Teplicích, který je pro oddlužení veden jako akreditovaná osoba.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována bez ohledu na okres či kraj, ze kterého uživatel pochází. Azylové domy poskytují základní
činnosti, a to zejména ubytování, pomoc při zajištění stravy – poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu
stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Azylové domy
plní funkci reintegračních zařízení, ubytovávají a pomáhají hledat další uplatnění či zakotvení sociálně slabých
v běžném životě. Tato pomoc je určena lidem, kteří se ocitají na ulici a nemají možnost jiného ubytování či
trvalého bydlení. Jedná se zejména o bezdomovce, lidi vracející se z výkonu trestu, ale také o lidi, kteří ztratili
domov z důvodu rozvodu, dědictví či odmítnutí vlastní rodinou. Tito lidé neumí řešit problémy, které s sebou
ztráta domova přináší, a tak vyhledávají možnost azylového bydlení. Zaměstnanci azylových domů uživatelům
poskytují péči formou pomoci vyřízení dávek hmotné nouze, komunikují s úřady, soudy atd. Pomáhají
uživatelům se sociálním začleňováním či návratem a setrváním na trhu práce. Na Teplicku jsou 2 azylové domy
pro matky s dětmi a 2 azylové domy pro muže a ženy. V zařízeních pro jednotlivce ve dvoulůžkových pokojích
lze ubytovat i manželský pár, druha a družku, sourozence. Věková kategorie klientů v těchto azylových domů
je od 18 do 80 let. Početnou skupinu uživatelů tvoří senioři bez příjmů. Ve městě Teplice je poptávka po
azylovém domě pro rodiny s dětmi.

§ 58 – Domy na půl cesty
Zařízení tohoto typu je provozováno v regionu Teplicko pouze v Oseku. Nabídka služby je limitována kapacitou
služby a poptávka je zřejmě pokryta stávajícími zařízeními v Ústeckém kraji. Pro zajištění potřeb dané cílové
skupiny, tj. dívky a chlapci do 26 let odcházejících z dětských domovů, by bylo vhodné vytvoření systému
prostupného, příp. sociálního bydlení.

§ 59 – Kontaktní centra
Jedná se o nízkoprahové zařízení umístěné v oblasti Teplice-Trnovany s velkou koncentrací rizikových skupin,
které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám s nízkou
motivací k léčbě a služby harm reduction. Teplicko je jednou z oblastí, kde je užívání drog v rámci ČR
i Ústeckého kraje nejvíce rozšířené. Specifikem je vysoký podíl nitrožilních uživatelů opiátů, osob bez přístřeší
a osob romské národnosti s mnoha sociálními problémy. Stále přibývá mladších klientů experimentujících
s pervitinem. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům drog, kteří akceptují pouze
nízkoprahové terapeutické a pomocné služby. Cílovými skupinami jsou lidé s drogami experimentující,
příležitostní uživatelé, pravidelní a problémoví uživatelé, rodiče a osoby uživatelům blízké. Cílem kontaktního
centra je zejména ochrana společnosti před negativními důsledky užívání drog. Kontaktní centrum se zaměřuje
i na ambulantní léčbu a zprostředkování rezidenční léčby pro osoby užívající legální i nelegální drogy a osoby
vykazující znaky závislostního chování (gambling apod.).

179
Region Teplicka, oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

§ 60 – Krizová pomoc
Tato služba bohužel není v rámci regionu přímo poskytována, ačkoliv je její potřebnost zjevná. Někteří klienti
mohou využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu
služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována jedním poskytovatelem přímo ve městě Teplice - Řetenice. Využití zařízení odpovídá
poptávce cílové skupiny a nabízeným službám. Posláním služby je spolupodílet se na sociálním začleňování lidí
v nouzi a mírnit tak rizika vyplývající z nepříznivé sociální situace, která je důvodem či směřuje k sociálnímu
vyloučení. Služba představuje stabilní zázemí pro podporu životní změny klientů. Díky poskytované sociální
práci, nabídce základní materiální a potravinové pomoci, hygienickému servisu služba cílí na motivaci ke změně
v životě a ke zmírnění dopadů na zdraví a kvalitu života lidí na ulici, čímž může zmírnit potřebu zajistit si tyto
statky společensky nevhodným jednáním. Dané může pomoci k lepšímu soužití lidí bez domova s majoritou.
Služba je určená osobám starším 18 let, které se ocitli těžké životní situaci, která je spojená s možnou či již
faktickou ztrátou bydlení.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato zařízení jsou poskytovateli provozována jako sociální služba v rizikových oblastech měst Duchcov, Dubí,
Krupka a Bílina. Vzhledem k tomu, že v regionu Teplicko dochází k velké koncentraci osob, které se nacházejí
v obtížné sociální situaci a žijí v lokalitě s prvky sociálního vyloučení, lze navýšení stávající kapacity považovat
i nadále za žádoucí. Posláním služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální
práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblastech, kde služby působí.

§ 63 – Noclehárny
Tato služba je poskytována na Teplicku ve městě Duchcov. Není vymezena pouze pro muže či pro ženy. Existuje
poptávka i v jiných městech, ale nabídka chybí. Problémem klientů noclehárny je alkohol a závislost na
omamných látkách. Jako navazující služby mohou využívat služeb azylových domů nebo ubytoven. Problémem
ale je, nechuť spolupracovat a přizpůsobit se podmínkám služeb. Bude snahou rozšířit kapacitu služeb přímo
ve městě Teplice.

§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče nejsou v regionu Teplicko poskytovány. Poptávka po službě od cílové skupiny osob
závislých na návykových látkách je pokryta poskytovateli v rámci jiných regionů Ústeckého kraje. U cílové
skupiny osob s chronickým duševním onemocněním zařízení s těmito službami chybí a poptávku by také mohl
pokrýt poskytovatel společný pro celý Ústecký kraj.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou. Převažující cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením. V těchto lokalitách jsou většinou také tyto služby poskytovány. Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují cílenou podporu rodin v tíživé situaci, prevenci a odstranění
ohrožujících situací pro děti. Kromě navýšení kapacity je potřeba stávající nabídku služeb lépe rozmístit tak,
aby odpovídala spektru potřeb a poptávce jejích uživatelů.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Službu nabízejí jednotliví poskytovatelé jako volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity pro svoji primární
cílovou skupinu s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji
a organizaci volného času. Cílové skupiny jsou kromě seniorů rozdělené i podle převažujícího zdravotního
znevýhodnění uživatelů. Formou kurzů jazyků, cvičení na overballu, nácviku dovedností, kroužků, turistických
klubů obdobné aktivity nabízejí i četné kluby seniorů, které působí prakticky ve všech větších městech a obcích
regionu.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Teplicích, Úpořinách, Oseku, Háji u Duchcova a Krupce. Převažující cílovou skupinu
tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které i po absolvování povinného vzdělávání nenašly
z důvodu svého zdravotního postižení pracovní uplatnění. Uživateli služeb jsou však i lidé po úrazech či cévní
mozkové příhodě. Další cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Nejen z důvodu
transformace psychiatrické péče v ČR bude docházet k potřebě navýšení kapacit ve službách sociálně
terapeutických dílen.

§ 69 – Terénní programy
V regionu poskytují služby i poskytovatelé, kteří mají sídlo v jiném regionu. Poskytované služby se liší
především cílovou skupinou, pro kterou jsou určené. První skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách, lidé s drogami experimentující, příležitostní uživatelé, pravidelní a problémoví
uživatelé, často se jedná o osoby bez přístřeší. Těmto osobám jsou poskytovány zejména služby harm
reduction, a zdravotní, sociální a právní poradenství, krizová intervence apod. Další skupinu tvoří uživatelé –
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, ale i v ostatních obcích a městech (Teplice, Proboštov,
Novosedlice, Jeníkov, Košťany, Bílina, Duchcov, Dubí, Krupka, Kostomlaty pod Milešovkou, Světec, Ledvice,
Hostomice a Osek. Jedná se zejména o osoby, jejichž socioekonomická situace je spojená s chudobou, a jsou
tak primárně ohrožení ztrátou bydlení. Často se potýkají s psychickými obtížemi. Stávající kapacity služeb
v ORP Teplice neodpovídají definovaným potřebám a situaci v regionu, je třeba je pro další období navýšit.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením a chronickým duševním
onemocněním. Pro osoby se sluchovým postižením z Teplicka poskytují tuto službu i poskytovatelé v jiných
okresech. V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR může dojít k nárůstu poptávky po službě v cílové
skupině osob s chronickým duševním onemocněním. Problémem zůstávají chybějící návazné služby, tj.
nízkoprahová denní centra, noclehárny, chráněné bydlení apod., které by mohly poptávku po službě navýšit.
Přínosem by mohlo být poskytování této služby pro další cílové skupiny např. specifickou cílovou skupinu osob
dlouhodobě nezaměstnaných bez zdravotního postižení, ovšem ohrožených sociálním vyloučením nebo osoby
s duševním onemocněním, kterým stávající služby nejsou schopné své služby poskytnout.
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8. REGION ÚSTECKA
Ústecký region se skládá z 1 správního obvodu obce s rozšířenou působností – SO ORP Ústí nad Labem.
V okrese Ústí nad Labem k datu 30. 9. 2020 je nezaměstnanost 4 623 osob, což činí podíl
nezaměstnaných osob 5,6 % ve věku od 15-64 let, z toho 5,6 % žen a 5,6 % mužů. Průměr v Ústeckém
kraji čin 5,4 %, průměr celé ČR je 3,8 % (zdroj: portál MPSV). V regionu jsou zastoupeni obyvatelé v
národnostní menšině, kteří nemají dlouhodobou vazbu k regionu, kde žijí a vyznačují se nízkou
vzdělanostní úrovní, nízkým sociálním statusem a pozicí na trhu práce. Tato situace vyústila vznikem
mnoha sociálně vyloučených lokalit.
Na území Ústecka se sociálně vyloučené lokality vyskytují v obcích Trmice, Předlice, Krásné Březno,
Mojžíř, Neštěmice a Střekov. Na území ORP Ústí nad Labem žije dle kvalifikovaných odhadů cca 25 000
Romů, z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně vyloučených Romů.
Aktivní plánování rozvoje sociálních služeb v regionu probíhá ve Statutárním městě Ústí nad Labem.
V roce 2018 byl městem Ústí nad Labem vypracován 6. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na
období 2018–2021. Tento dokument určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů
na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.
Krajské město nabízí širokou škálu sociálních služeb s působností v celém jeho správním obvodu.
Některé služby však v regionu nejsou zajištěny v dostatečné kapacitě. Na Ústecku není žádný
poskytovatel pobytové odlehčovací služby a zájemci se tedy musí obracet na poskytovatele v jiných
regionech.
Na Ústecku stoupá procento osob s poruchami chování, u kterých v důsledku závislosti na alkoholu či
drogách dochází k invaliditě a závislosti na pomoci druhé osoby. Problematické je u těchto osob
dostupné bydlení, ve kterém by jim mohla být poskytována v počátcích rozvoje onemocnění jen
terénní služba.
V oblasti péče se do popředí dostává stoupající počet těch, kteří vykazují nejrůznější psychické
alternace, mnohdy způsobené civilizačními chorobami nebo způsobem života. U seniorů výrazně
narůstá výskyt různých druhů demencí, které se budou díky prodlužujícímu se věku v daném čase
násobit. V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů chce co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí a také proto, že kapacita pobytových služeb není v regionu, se
zvyšuje poptávka po terénních sociálních službách – osobní asistenci a pečovatelské službě. Potřebné
je pravidelné navyšování kapacit v oblasti služeb pro osoby s poruchami autistického spektra. V rámci
transformace psychiatrické péče vzniklo Centrum duševního zdraví, které nabízí množství služeb pro
osoby s chronickým duševním onemocněním.
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Oblast služeb sociální péče na Ústecku
SWOT analýza
Silné stránky
•
•

•
•
•
•
•
•

Slabé stránky

Dobrá spolupráce poskytovatelů sociálních
služeb v rámci regionu
Účast představitelů Ústeckého kraje, měst,
městských obvodů a obcí na komunitním
plánování
Dobrá spolupráce se sociálními pracovníky
měst a obcí s poskytovateli sociálních služeb
Zvyšování prestiže a uvědomování si důležitosti
sociálních služeb společností
Zvýšení konkurenceschopnosti sociálních služeb
na pracovním trhu formou navýšení mezd
Silné sociální cítění a nadšení pro práci a
zapojení nových organizací
Zkušenost a znalost, dlouhodobost řešení
problematiky
Dlouhodobá existence komunitního plánování
ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad
Labem

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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Nedostatečná kapacita služby Denní stacionář
pro osoby s PAS (poruchy autistického spektra)
Neexistence odlehčovací pobytové služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
Nedostatečná kapacita pobytové služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo
tělesným postižením
Nedostatečná
kapacita sociální služby
Chráněné bydlení v souvislosti s integrací osob
s chronickým duševním onemocněním a
různými typy závislostí a také lidmi
s kombinovaným postižením (např. mentální
postižení a poruchy chování)
Nedostatečná kapacita sociální služby Podpora
samostatného bydlení v souvislosti s integrací
osob s chronickým duševním onemocněním a
různými typy závislostí
Nedostatečná kapacity služby Domov se
zvláštním režimem zejména v oblasti cílové
skupiny osoby s Alzheimerovou chorobou nebo
jinými typy demencí ve věkové skupině od 45 let
výše
Neexistence pobytové služby pro osoby mladší
65 let s duševními poruchami, poruchami
osobnosti způsobenými onemocněním nebo
poškozením mozku, (např. po úrazech, po
infekcích mozku) a jinými kombinovanými
vadami v celém Ústeckém kraji
Neexistence speciální pobytové služby pro děti
s mentálním
postižením
a
zároveň
psychiatrickou zátěží (s významnými poruchami
chování), narušujícími chod v domácnostech
domovů pro osoby se zdravotním postižením –
v celém Ústeckém kraji
Nedostatečná kapacita sociálních služeb
spojených s bydlením pro osoby s chronickým
duševním onemocněním nebo pro osoby se
závislostí na návykových látkách
Neexistence pobytové služby pro děti s
poruchami autistického spektra
Nepřipravenost systému služeb sociální péče
na nárůst klientů s nízkými příjmy a klientů
s asociálním chováním
Nepropojenost sociálních a zdravotních služeb
Opakované
a
nejednotné
vykazování
statistických dat o službách bez zpětné vazby,
zvýšení administrativní zátěže
Byrokracie spojená s poskytováním sociálních
služeb

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Příležitosti
•

Rizika

Komunitní plánování pro celou oblast ORP Ústí
nad Labem
Vznik nového systému terénní a ambulantní
péče o klienty s psychiatrickým onemocněním
Vznik nových služeb v rámci transformace
psychiatrické péče
Propojenost služeb péče na jiné služby blízké
sociálním (podpůrné, aktivizační, atd.)
Vznik pracovních míst pro osoby s hendikepem

•

Špatné nastavení podmínek Zákona o
sociálních službách – nízká návratnost
příspěvku na péči do systému
•
• Nepředvídatelnost financování sociálních
služeb
•
• Šíření infekčních onemocnění (epidemie,
pandemie) a nastavená opatření (ohrožení
•
rizikových cílových skupin, oslabení týmů
jednotlivých poskytovatelů z důvodu nemoci,
•
karantény)
• Připravovaná novela Zákona o sociálních
službách
• Nový
neodzkoušený
systém
terénních
a ambulantních služeb v péči o psychiatrické
pacienty, vznikající v souvislosti s transformací
psychiatrické péče
• Nepřipravenost na stárnutí populace
• Tvrdší posuzování nároků na přiznání příspěvku
na péči, průkazu ZTP ve srovnání s jinými
regiony
• Zasahování politiky a lobbingu do sociálních
služeb
Pozn.: Zpracovala pracovní skupina regionu Ústecka, pro oblast sociálních služeb péče
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VYHODNOCENÍ ROK 2020
PRIORITA č. 1
Cíl 1

Cíl 2

Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb
spojených s bydlením
Vznik 10 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se
zdravotním postižením a seniory
Navýšení kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním
postižením pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným
postižením

Splněno/Nesplněno
Nesplněno

Nesplněno

Cíl 3

Navýšení kapacity chráněného bydlení v souvislostí s integrací
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy
závislostí

Nesplněno

Cíl 4

Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení
v souvislosti s integrací uživatelů s chronickým duševním
onemocněním a různými typy závislostí

Nesplněno

Priorita č. 1 Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s bydlením
CÍL 1 – Vznik 10 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Cíl trvá, zatím nesplněno. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků.
CÍL 2 – Navýšení kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou
skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením
Cíl trvá, zatím nesplněno. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Cíl 3 – Navýšení kapacity chráněného bydlení v souvislostí s integrací uživatelů s chronickým
duševním onemocněním a různými typy závislostí
Cíl trvá, zatím nesplněno. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků.
CÍL 4 – Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s integrací
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí
Cíl trvá, zatím nesplněno. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků.

PRIORITA č. 2

Navýšení kapacity ambulantní sociální služby pro cílovou skupinu
osoby s poruchou autistického spektra

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacity sociální služby denní stacionáře pro osoby
s poruchou autistického spektra pro věkovou skupinu osoby po
ukončení školní docházky

Nesplněno

Priorita č. 2 Navýšení kapacity ambulantní sociální služby pro cílovou skupinu osoby s poruchou
autistického spektra
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CÍL 1 - Navýšení kapacity sociální služby Denní stacionáře pro osoby s poruchou autistického spektra
pro věkovou skupinu osoby po ukončení školní docházky
Kapacita byla navýšena. Stále je ovšem nedostatečná, proto bude cíl převeden do roku 2021.

Priority na rok 2021
PRIORITA Č. 1

Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s bydlením

Cíl 1

Vznik 10 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Cíl 2

Navýšení kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou
skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením

Cíl 3

Cíl 4

Navýšení kapacity chráněného bydlení v souvislosti s integrací uživatelů s chronickým
duševním onemocněním a různými typy závislostí, a osob s kombinovaným postižením
(mentální či duševní onemocnění v kombinaci s poruchami chování) vyžadující vyšší míru
podpory
Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s integrací
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí, a osob
s kombinovaným postižením (mentální či duševní onemocnění v kombinaci s poruchami
chování)

PRIORITA Č. 2

Navýšení kapacity ambulantní sociální služby pro cílovou skupinu osoby s poruchou
autistického spektra

Cíl 1

Navýšení kapacity sociální služby denní stacionáře pro osoby s poruchou autistického
spektra pro věkovou skupinu osoby po ukončení školní docházky
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

9

14

4

33

50

3

6

9

1

2

2

0

0

0

2

5

27

ORP Ústí nad Labem

2

9

14

4

33

50

3

6

9

1

2

2

0

0

0

2

5

27

Ústí nad Labem

2

7+2*

7+2*

3

31

40

2

5

5

1

2

2

0

0

0

2

5

18

Velké Březno

1

2

3

Libouchec

0

0
1

1

1
0

0

9

Trmice
Místo poskytování neurčeno

5

7

3

Pozn.:. * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje
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Služby sociální péče,

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region Ústecko celkem

0

0

10

0

0

0

4

80

85

7

783

822

5

206

206

4

72

113

ORP Ústí nad Labem

0

0

10

0

0

0

4

80

85

7

783

822

5

206

206

4

72

113

3

56

56

5

706

706

3

90

90

4

72

113*

Chabařovice

1

12

12

1

23

23

Chlumec

1

65

65

1

93

93

Ústí nad Labem

Trmice

1

24

24

Velké Březno
Místo poskytování neurčeno

10

5
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§ 39 – Osobní asistence
Poptávka po osobní asistenci se v současnosti stále zvyšuje v důsledku toho, že stále větší počet osob se
zdravotním postižením či seniorů chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Služba je zajištěna zejména na
území města Ústí nad Labem a v přilehlých obcích s dojezdovou vzdáleností do 25 km. Hůře dostupná je
v menších obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad Labem. V regionu je služba poskytována také
registrovanými poskytovateli, kteří mají svou působnost i v jiných oblastech Ústeckého kraje. Stávající kapacita
není dostatečná, poskytovatelé nejsou schopni reagovat v případě zvýšeného zájmu a již začínají odmítat
žadatele o službu z důvodu nedostatečné kapacity. Chybějící kapacity by bylo nejlepší naplnit navýšením
kapacit stávajících poskytovatelů. Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci
celé ORP Ústí nad Labem.

§ 40 – Pečovatelská služba
Poptávka po pečovatelské službě se stále zvyšuje v důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním
postižením či seniorů chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí nebo proto, že kapacita pobytových služeb
není dostatečná. V rámci Ústeckého regionu je pečovatelská služba dostupná pro uživatele z Ústí nad Labem
a větších obcí z jeho blízkosti. Hůře dostupná je v menších obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad
Labem. V ústeckém regionu nejsou kapacity stávajících poskytovatelů dostatečné. Žadatelé o pečovatelskou
službu začínají být odmítáni z důvodu nedostatečné kapacity. V souvislosti s transformací psychiatrické péče
se předpokládá nutnost řešit problémy se zajištěním podpory občana s onemocněním okruhu psychóz, který
dosáhl seniorského věku, nebyla u něj diagnostikována demence a bude žít díky současným komunitním
službám mimo ústavní péči. Pro tuto cílovou skupinu bude třeba navýšit v rámci celého regionu Ústecko
kapacitu o odbornou terénní pečovatelskou službu (odborní pracovníci se specializací na péči o klienty
s těžkou duševní nemocí okruhu psychóz). Je žádoucí doplnit chybějící kapacity nejlépe navýšením kapacit
stávajících poskytovatelů. Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci celého
ORP.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Tato sociální služba je v regionu poskytována cílovým skupinám osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti, duálními diagnózami
a dalšími typy duševního onemocnění) a osoby se závislostí na návykových látkách.
Dlouhodobě zde své služby poskytují i poskytovatelé, kteří nemají sídlo v Ústí nad Labem.
Stávající kapacita služby neodpovídá potřebám oblasti Ústecka pro cílové skupiny osoby s chronickým
duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními diagnózami), osoby se závislostí na
návykových látkách a osoby s kombinovaným postižením (např. duševní onemocnění v kombinaci s poruchami
chování a mentálním postižením). V průběhu poskytování služby je zaznamenáván vysoký počet zájemců o
službu, který není možný při současné kapacitě uspokojit. Zájem ze strany uživatelů se zvyšuje i z důvodu
transformace psychiatrické péče, kdy o službu žádají osoby s různým duševním onemocněním, které je často
doprovázeno dalším postižením či omezením. Zároveň se osoby z daných cílových skupin také potýkají
s nedostupností bydlení. Neexistence sociálního bydlení, na které by dosáhly a mohla jim pak být poskytována
podpora prostřednictvím této terénní služby, vede k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace.
Je žádoucí navýšení těchto kapacit vzhledem k současnému trendu v poskytování sociálních služeb, který klade
důraz na integraci uživatele do běžné společnosti s maximálním využitím všech veřejných služeb. V rámci ORP
Ústí nad Labem není určeno místo navýšení kapacity.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu Ústecko je poskytována odlehčovací služba ve formě terénní v Ústí nad Labem. Služba je
poskytována především pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, chronickým
onemocněním, jiným zdravotním, mentálním a smyslovým postižením a seniorům. Služba je poskytována
do vzdálenosti 20 km od města Ústí nad Labem, 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Kapacita je
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dostatečná. V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů zůstává co nejdéle
v domácím prostředí, zvyšuje se poptávka po pobytové odlehčovací službě. V rámci ORP není žádný
poskytovatel této pobytové sociální služby. Zájemci o odlehčovací službu se musí obracet na poskytovatele
z jiných regionů. Potřebné kapacity by mohly být zajištěny některým z poskytovatelů pobytových služeb. Další
možností je vznik nového poskytovatele. Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP určena.

§ 45 – Centra denních služeb
Jediný poskytovatel této sociální služby v regionu Ústecko k 31. 12. 2020 končí svoji činnost. Důvodem
ukončení činnosti Centra denních služeb je vyhlášení pandemie nemoci COVID 19. Vládním nařízením bylo
centrum od 16. 3. 2020 uzavřeno a poskytovatel z finančních důvodů nedokázal za těchto okolností provoz
centra udržet. Vzhledem k tomu, že nepříznivá epidemiologická situace stále trvá, poskytovatel se rozhodl
činnost centra ukončit k 31. 12. 2020. Tato ambulantní sociální služba byla služba poskytována v Ústí nad
Labem pro cílovou skupinu senioři a osoby s dlouhodobým duševním onemocněním. Poptávka po službě se
před pandemií nemoci Covid 19 stále zvyšovala v důsledku toho, že stále větší počet seniorů a osob s
dlouhodobým duševním onemocněním chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Klientům byla v centru
denních služeb poskytována náročná, individuálně zaměřená péče, která oddalovala či předcházela nutnosti
umístění v pobytovém zařízení. Z těchto důvodů kapacita přestávala již stačit. Proto je žádoucí po zlepšení
epidemiologické situace službu znovu obnovit, minimálně v původní kapacitě. Potřebná kapacita by mohla být
zajištěna některým z poskytovatelů pobytových či ambulantních služeb. Další možností je vznik nového
poskytovatele. Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP určena.
§ 46 – Denní stacionáře
Tato služba je v regionu Ústecko zajištěna pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a tělesným
postižením. Denní stacionáře provozují dva poskytovatelé v Ústí nad Labem.
Jeden z poskytovatelů pro cílové skupiny - osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením
zajišťuje od roku 2019 službu pouze stávajícím klientům a postupně ukončuje poskytování této sociální služby.
Zájemci o službu z těchto cílových skupin jsou odmítáni a jiný poskytovatel pro tyto cílové skupiny v regionu
není.
Denní stacionář pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením v kombinaci s autismem v současné době
nepokrývá poptávku. Klientů s touto poruchou přibývá, dospívají a opouští školská zařízení. Služba je
specifická, tyto klienty nelze zařadit mezi klienty s jinými poruchami do stávajících zařízení. Zájemci o tuto
službu jsou odmítáni.
Lokalizace navýšení kapacit pro výše uvedené cílové skupiny není v rámci ORP určena. Je možné navýšit
kapacity stávajících služeb nebo vznik nové služby.
Poptávka cílové skupiny senioři a senioři s Alzheimerovou chorobou či jinými demencemi není významná a je
zatím zajištěna jinou sociální službou – centrum denních služeb.
§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba v současné době není v regionu Ústecko poskytována. O tento typ služby není z řad klientů zájem.
Klientům jsou nabízeny jiné sociální služby, např. centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence.
§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita této pobytové služby pro cílovou skupinu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je
dostatečná. Klienti se, pokud je to možné, přesouvají do služeb komunitního typu - chráněné bydlení. Zařízení
se nachází v Ústí nad Labem a v Trmicích.
Kapacita pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením je v regionu Ústecko
nedostatečná. Od roku 2019 se snížila stávající kapacita této pobytové služby o 17 lůžek. Zájemci o službu mají
v současnosti k dispozici pouze 10 lůžek u jediného poskytovatele. Pro tyto cílové skupiny je žádoucí navýšení
stávající kapacity o zrušená lůžka.
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Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity stávajících
poskytovatelů nebo vznikem nové služby.
§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je určena pro cílovou skupinu senioři v rozpětí od 65 let věku. Z důvodu stárnutí populace a snížení
kapacity některých poskytovatelů (naplňování materiálně technického standardu) není kapacita této sociální
služby v regionu dostačující. Vzhledem k množství podaných žádostí o umístění v těchto domovech pro seniory
lze předpokládat trvalý zájem o tento typ sociální služby. Stavební a technické podmínky stávajících
poskytovatelů neumožňují navyšování kapacit bez nákladných investic. Proto naplnění optimální kapacity této
služby předpokládáme spíše vznikem nového poskytovatele než navýšením kapacit stávajících.
Z důvodu výrazné poptávky cílové skupiny senioři s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí může
docházet k postupné přeměně části stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka domovů se zvláštním
režimem.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Ústecko je tato pobytová služba určena pro cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou chorobou
a ostatními typy demencí ve věku od 45 (resp. od 65) let.
Kapacita služby pro výše uvedenou cílovou skupinu není dostatečná, poptávka po této službě výrazně
převyšuje nabídku.
Zcela chybí pobytová služba určená pro cílovou skupinu osob s různými typy závislostí a s chronickým duševním
onemocněním. Pobytové služby pro tyto cílové skupiny jsou nedostatečně zajištěny i v rámci celého Ústeckého
kraje. Je žádoucí navýšení kapacity této služby v rámci celého regionu Ústecko, a to zejména transformací části
lůžek stávajících domovů pro seniory nebo navýšením jejich kapacity.

§ 51 – Chránění bydlení
Tato sociální služba je v regionu Ústecko poskytována cílovým skupinám – osoby s mentálním postižením,
osoby s chronickým duševním onemocněním v Ústí nad Labem.
V rámci deinstitucionalizace a transformace pobytových služeb je potřeba chráněného bydlení (pro cílovou
skupinu osoby s mentálním postižením) pokryta. Není však dostatečná kapacita pro zájemce z této cílové
skupiny, kteří přicházejí z rodinného prostředí.
Pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se závislostí na návykových látkách je kapacita
v regionu Ústecko nedostatečná. Je sledován i zvyšující se zájem o službu z řad osob s kombinovaným
postižením (převážně se jedná o lidi s mentálním postižením či duševním onemocněním, které mají ale i
poruchy chování a vyžadují intenzivnější podporu). Z těchto uvedených cílových skupin je zaznamenán vysoký
počet zájemců o službu chráněného bydlení, který při současné kapacitě není možné uspokojit.
Je žádoucí, aby tato služba měla nadregionální charakter, protože pro osoby z výše uvedených cílových skupin
(zejména pokud mají problém se závislostí na návykových látkách), je často velmi důležité přerušit negativní
vazby na původní bydliště a potom využívat následné služby včetně bydlení v jiné lokalitě.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity stávajících
poskytovatelů nebo vznikem nové služby.

191
Region Ústecko, oblast služeb sociální péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na Ústecku
SWOT ANALÝZA
Silné stránky
•
•
•

•
•
•

•

propojení služeb, vzájemná spolupráce
široké spektrum služeb na regionu Ústecko
vzájemná informovanost o službách a
vzájemná znalost služeb (díky komunitnímu
plánování se poskytovatelé navzájem znají)
osobní nasazení, optimismus, elán pracovníků
v sociálních službách
služby jsou součástí komunitního plánování
umíme vyhodnocovat poskytované sociální
služby (evaluace = kvalita služeb, efektivita,
dopady)
vysoká odbornost, vhodné personální zajištění
Příležitosti

•

•
•

•
•

Slabé stránky
byrokratická zátěž - neustále se měnící
podmínky, požadavky na poskytovatele,
uživatele, nepropojenost vykazovaných dat
neřešení prostupného bydlení (nemožnost
navázání dalších preventivních služeb)
nedostatečná kapacita některých sociálních
služeb, která nepokryje potřeby cílových
skupin, neřeší efektivně a rychle jejich
nepříznivou sociální situaci
nedostatek sociálních pracovníků v našem
regionu
nepřipravenost krizového systému (pokud je
nutné něco řešit neobvyklého hned, nelze)
Rizika
financování – nejistota získání dostatečných
zdrojů na financování služeb
volby a změny politických priorit
byznys okolo chudoby (komerční ubytovny,
půjčky, zneužívání seniorů)
neřešení prostupného bydlení (z hlediska
uživatelů služeb)

•
stabilní víceleté financování
nové možnosti zdrojů
•
transformace psychiatrické péče v ČR
•
rozvoj nových, navazujících služeb, např.
krizové bydlení, prostupné bydlení, azylový
•
dům pro rodiny s dětmi, pro osoby se
zdravotním
postižením,
problematika
sociálního bydlení
Pozn.: Zpracovala pracovní skupina regionu Ústecka, pro oblast sociálních služeb prevence
•
•
•
•
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VYHODNOCENÍ ROKU 2020
PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2
Cíl 3
Cíl 4

Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby
Splněno/Nesplněno
cílových skupin
Umožnit vznik multidisciplinárních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů
a možnosti pro rozšíření služeb pro osoby, pro které aktuálně služby
nabízeny nejsou (osoby s kombinovanými problémy, ohrožené závislostmi, Částečně splněno
děti s psychiatrickými diagnózami aj.)
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Částečně splněno v
Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem
předchozích
období
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen
Splněno
v Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Splněno
Navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace v Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.

Priorita č. 1 - Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby cílových skupin
Cíl 1 - Umožnit vznik terénních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a možnosti pro rozšíření
služeb pro osoby, pro které aktuálně služby nabízeny nejsou (osoby s duálními diagnózami, děti s
psychiatrickými diagnózami aj.)
Centrum duševního zdraví (dále jen „Centra DZ“) je obsazené personálně v oblasti zdravotní složky,
součástí týmu jsou všeobecné sestry, psycholog. Služby Centra DZ jsou poskytovány i v terénu, v místě
bydliště klienta.
Pilotním projektem vznikajícím v rámci reformy psychiatrické péče je adiktologický multidisciplinární
tým. Jedná se o zajištění komplexní péče o klienty s adiktologickou poruchou, poskytování služeb
osobám ve všech fázích vývoje adiktologických poruch s různou motivací ke změně včetně osob s duální
diagnózou a rodinných příslušníků/blízkých osob. V rámci adiktologických multidisciplinárních týmů
půjde o poskytování zdravotních a sociálních služeb ambulantního i terénního charakteru.
Chybějící jsou stále multidisciplinární týmy pro děti s psychiatrickými diagnózami, které by s dětmi a
jejich rodinným prostředím pracovaly již v začátku potíží, nabízely by včasná řešení nepříznivé sociální
situace, propojovaly sociální a zdravotní služby a práci školských zařízení. Jejich absence vede k rozvoji
problémů a jejich patologizaci (děti často končí v péči dětských psychiatrů).
Cíl 2 - Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem
Částečně splněno v předchozích obdobích – upraveno stávající bydlení v azylovém domě pro muže tak,
aby bylo možné ubytovat i ženy a nebylo nutné vytvářet novou službu nebo zajišťovat nové zařízení.
Stále však není umožněna optimální kapacita.
Cíl 3 - Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen v Ústí nad Labem
Cíl je splněn. V průběhu roku 2019 a 2020 vznikly nové kapacity ve službách STD, zejména z důvodu
transformace psychiatrické péče a u dalších stávajících poskytovatelů (pro osoby se zdravotním
postižením).
Cíl 4 - Navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace v Ústí nad Labem
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Splněno – v průběhu roku 2019 a 2020 vznikly nové kapacity ve službách SR, zejména z důvodu
transformace psychiatrické péče a u dalších stávajících poskytovatelů.

PRIORITA č. 2
Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé
Splněno/Nesplněno
sociální situaci či jsou touto situací ohrožené
Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby
personálně – Ústí nad Labem a Mojžíř
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Vhodné využívání nabízených kapacit v sociálně aktivizačních službách pro
rodiny s dětmi – Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Vytvořit možnosti pro poskytování služby azylový dům pro rodiny s dětmi
v Ústí nad Labem – lze i ve stávajícím zařízení
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Navýšení kapacit v terénních programech (i v okrajových obcích celého
regionu UL)
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.

Nesplněno

Částečně splněno

Nesplněno

Splněno

Priorita č. 2 - Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či
jsou touto situací ohrožené
Cíl 1 - Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby personálně – Ústí
nad Labem, Mojžíř
Cíl nebyl splněn. Nebyly vytvořeny podmínky pro vytvoření nové služby NZDM, přičemž nejde ani o
rozšíření služeb stávajících poskytovatelů, potřebná jsou spíše nová místa NZDM, což je finančně velmi
náročné a těžko se hledají další finanční prostředky. Problematické je také vyčlenění vhodného
prostoru v oblasti UL – Mojžíř, přestože situace byla opakovaně konzultována se zástupci této části
města.
V části města UL – Mojžíř je dlouhodobě sledována potřeba vytvoření nového nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež. Stávající poskytovatelé by byli schopni pokrýt požadovanou kapacitu potřebnými
úvazky, není však možné bez investiční podpory vytvořit a vybavit zcela nové prostory nízkoprahového
zařízení.
Není potřeba tuto službu navyšovat v části Trmice. Naopak v oblasti Mojžíře je služba dlouhodobě
chybějící.
Částečně lze využívat i služeb v odborném sociálním poradenství – konkrétně programy Zdravá rodina,
Začít znovu a Šance pro všechny.
Cíl - 2 Vhodné využívání nabízených kapacit v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi –
Ústí nad Labem
Částečně splněn tento cíl. Stále jsou při setkáních pracovních skupin v oblasti prevence, a to na úrovni
krajských pracovních skupin i na úrovni městských pracovních skupin, indikovány potřeby uživatelů v
těchto službách. (Na základě konzultací byly upraveny nabízené aktivity v uvedených službách dle
požadavků, v souladu s legislativou.)
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Využívat lze i služeb v odborném sociálním poradenství – konkrétně programy Zdravá rodina, Začít
znovu a Šance pro všechny.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vhodnou variantou podpůrných služeb rodinám dětí,
které v rámci transformace psychiatrické péče opouštějí psychiatrické zdravotnické zařízení. Velmi
důležité je vhodné personální zajištění těchto služeb.
Cíl - 3 Vytvořit možnosti pro poskytování služby azylový dům pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem –
lze využít i ve stávajícím zařízení
Nesplněno – v regionu Ústecko není vytvořena možnost poskytování služby azylového domu pro rodiny
s dětmi. Při potřebě využití této služby dochází k rozdělení rodiny a jejich umístění zvlášť do azylového
zařízení pro matky s dětmi a azylového zařízení pro muže. Vhodné by také bylo zaměřit se na vytvoření
účinné koncepce sociálního a prostupného bydlení a zacílení terénních programů pro danou cílovou
skupinu osob. Dosud fungující zařízení pro osoby bez přístřeší jsou bariérová, nejsou připravena na
vstup uživatelů s handicapem (smyslovým, tělesným).
Akutní krizovou situaci lze v rodinách s dětmi řešit využitím krátkodobého pobytu v Centru krizové
intervence v rozsahu 7 nocí.
Cíl č. 4 Navýšení kapacit terénních programů v celém regionu i v jeho okrajových částech
Cíl je splněn. V oblasti Chabařovic a Chlumce v terénních programech pro osoby závislé na návykových
látkách a osoby závislostí ohrožené.

PRIORITY NA ROK 2021

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2

PRIORITA č. 2
Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby cílových skupin
Umožnit vznik multidisciplinárních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a možnosti
pro rozšíření služeb pro osoby, pro které aktuálně služby nabízeny nejsou (osoby
s kombinovanými problémy, ohrožené závislostmi, děti s psychiatrickými diagnózami aj.)
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.

Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či
jsou touto situací ohrožené
Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby personálně –
Ústí nad Labem a Mojžíř
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Vhodné využívání nabízených kapacit v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi
– Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Vytvořit možnosti pro poskytování služby azylový dům pro rodiny s dětmi, případně pro
matky s dětmi v Ústí nad Labem – lze i ve stávajícím zařízení
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

13

24

67

36

1

3

10

3

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

ORP Ústí n/Labem celkem

13

24

67

36

1

3

10

3

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

Ústí nad Labem

12

23

67

35

1

3

10

3

1

3

50

4

5

10

147

17

1

2

15

2

Trmice

1

1*

0

1

2

2

30

3

Libouchec

Pozn. * kapacita nezařazena do Základní sítě služeb
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

2

0

2

ORP Ústí n/Labem celkem

1

2

0

2

Ústí nad Labem

1

2

0

2

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.
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optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny
s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

8

17

78

23

2

4

40

10

4

18

69

26

6

22

17

26

7

19

49

19

ORP Ústí n/Labem celkem

8

17

78

23

2

4

40

10

4

18

69

26

6

22

17

26

7

19

49

19

Ústí nad Labem

7

13

78

19

2

4

40

10

4

18*

69

26

5

21**

17

25

7

19

49

19

Trmice

1

4

0

4

1

1

0

1

Pozn.:

*Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích.
** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

91

95

0

0

0

0

0

2

1

15

18

1

7

9

0

0

0

ORP Ústí n/ Labem celkem

2

91

95

0

0

0

0

0

2

1

15

18

1

7

9

0

0

0

Ústí nad Labem

2

91

95

0

0

0

1

15

18

1

7

9

0

0

2

Bez určení místa poskyt.

199
Region Ústecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

§ 37 – Odborné sociální poradenství
Kromě registrovaného odborného sociálního poradenství se i další poskytovatelé zaměřují na poradenství
konkrétním cílovým skupinám (např. pro osoby s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou aj.)
Většina poradenských služeb je poskytována ambulantní i terénní formou. U dvou poskytovatelů je nabídka
sociálního poradenství doplněna o půjčovnu kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory.
Využívána je i nabídka půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek u poskytovatelů v okolních
regionech (mobilní hospic). Jeden z poskytovatelů služby nabízí možnost internetového poradenství.
Služba je doplňována základním poradenstvím poskytovaným sociálními pracovníky jednotlivých městských
a obecních úřadů, a to v ambulantní i terénní formě. V okrajových částech regionu, např. v lokalitě Libouchec,
je vzhledem k charakteru problémů, které se v konkrétní lokalitě řeší (nezaměstnanost, zadlužení), potřeba
zajištění služby v terénní formě.
Kapacitně nedostatečné je sociální poradenství zaměřené na cílovou skupinu osob ohrožených návykovými
látkami, osob užívajících návykové látky, osob ohrožených tímto chováním, imigrantů.
V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR roste počet uživatelů, kteří potřebují podporu odborného
sociálního poradenství při řešení své tíživé sociální situace. Zároveň roste počet uživatelů, kteří mají zájem o
dluhové poradenství včetně podávání návrhů na oddlužení u poskytovatele této služby v Ústí nad Labem, který
je pro oddlužení veden jako akreditovaná osoba.
Služby pro osoby s duševním onemocněním nepokrývají celé spektrum této cílové skupiny, řada z nich
nespadá do cílové skupiny poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním. V rámci reformy se také
ukazuje, že chybí dostatečný počet služeb pro děti, které mají potíže v oblasti duševního zdraví. Pokud služby
v lokalitě jsou, narážejí zase na nedostatečně proškolený personál, který nedokáže poskytnout službu rodině
s takovým dítětem v potřebné kvalitě.
Pilotním projektem vznikajícím v rámci reformy psychiatrické péče je adiktologický multidisciplinární
tým. Jedná se o zajištění komplexní péče o klienty s adiktologickou poruchou, poskytování služeb osobám ve
všech fázích vývoje adiktologických poruch s různou motivací ke změně včetně osob s duální diagnózou a
rodinných příslušníků/blízkých osob. V rámci adiktologických multidisciplinárních týmů půjde o poskytování
zdravotních a sociálních služeb ambulantního i terénního charakteru.

§ 57 – Azylové domy
Cílová skupina poskytovatelů služby v regionu Ústecko je kvalifikována pro matky s dětmi a pro osoby
bez přístřeší starší 18 let. Kapacity obou zařízení odpovídají požadované potřebě uživatelů.
Velké množství rodin je umístěno na komerčních ubytovnách. Jedná se o osoby, které čerpají finanční podporu
v podobě doplatku na bydlení. V regionu Ústecko chybí zařízení pro cílovou skupinu rodin s dětmi v krizi,
ohrožených ztrátou bydlení.
Dle aktuálně dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, zvyšující se počet nízkopříjmových
rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřeba v regionu umožnit poskytování služby
pro rodiny s dětmi. V regionu Ústecko azylové zařízení pro rodiny s dětmi zcela chybí. Rodina je tak nucena
(aby nebyla rozdělena) využít služeb v okolních regionech kraje. Prohlubuje se finanční zatížení rodiny, dochází
k přerušení sociálních vztahů se širší rodinou, vrstevníky, dochází ke změně školního prostředí, případně
i zaměstnání.
Nezbytné je zaměřit se na vytvoření účinné koncepce sociálního a prostupného bydlení a zacílení terénních
programů pro danou cílovou skupinu osob.
Dosud fungující zařízení pro osoby bez přístřeší jsou bariérová, nejsou připravena na vstup uživatelů
s handicapem (smyslovým, tělesným).

§ 58 – Domy na půl cesty
Domy na půl cesty v Ústeckém regionu postupně ukončily svou činnost. Mladými lidmi opouštějící výkon
ústavní péče byly využívány byty na zkoušku (konkrétně v Ústí nad Labem existovaly 3 takové byty), které však
nakonec nebyly kapacitně využívány.
Školská zařízení pro výkon ústavní péče ročně opouští samozřejmě více mladých lidí, než byla kapacita bytů
na zkoušku. Jejich kroky, bohužel, většinou nemíří do domů na půl cesty, přestože jim tuto možnost sociální
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pracovníci nabízí. Většina těchto mladých lidí poprvé v životě zakouší pocit „absolutní svobody“, který
si nechtějí omezovat nejrůznějšími pravidly, která sociální zařízení vždy mají. Pokud mají zájem využít služeb
domu na půl cesty, hledají lokality s nižší nezaměstnaností, kde se následně lépe začleňují na trh práce.
Významným posunem by byl užší vztah mezi školskými zařízeními a službou domu na půl cesty. Mnohému by
pomohla možnost zprvu pozvolného několikadenního bydlení na zkoušku, které se bude postupně prodlužovat
až k úplnému osamostatnění.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je využívána uživateli z celého regionu. Snahou je naplňování strategie Harm Reduction – snižování
či minimalizace rizik u uživatelů drog, výměna použitého injekčního materiálu za sterilní, poskytování
informací o možnostech léčby či jiné odborné pomoci, kontaktní poradenství a edukace. Aktuální kapacita je
dostatečná.

§ 60 – Krizová pomoc
V Ústeckém regionu je služba poskytována ve všech formách ambulantní, terénní i pobytové.
Ambulantní služba je poskytována celý týden bez objednání a doporučení. Služba je dostupná pro všechny
uživatele, kteří službu vyhledají.
Terénní forma – krizová pomoc je poskytována obyvatelům zasaženým mimořádnou událostí, jako jsou
přírodní, průmyslové katastrofy (povodně, požáry, výbuchy) a hromadná dopravní neštěstí. Terénní tým
zasahuje pouze v době mimořádné události, a to od 3 dne vzniklé události až po dobu jednoho roku
od události.
Pobytovou formu zajišťuje poskytovatel ústeckého regionu s okamžitou kapacitou 5 krizových lůžek po dobu
maximálně 7 nocí s možností bezplatného poskytnutí krizové stravy. Cílovou skupinou jsou jednotlivci i rodiny
s dětmi ohrožené na životě nebo zdraví.
V některých městech je služba suplována azylovými domy, které však nemohou adekvátně službu nahradit.
V souvislosti se vznikem Centra pro duševní zdraví se předpokládá vznik 1 krizového lůžka pro osoby
s duševním onemocněním. V současné době mohou klienti s psychiatrickou diagnózou využívat pobytu
v Centru krizové intervence.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována osobám bez přístřeší k uspokojení jejich základních životních potřeb. V regionu je služba
poskytována jedním poskytovatelem, jehož prostředí je bezbariérové. Služby jsou poskytovány ambulantní a
terénní formou. Zřízení terénní formy práce v regionu vycházelo z aktuálních potřeb uživatelů. V rámci terénní
služby dochází také k monitorování a mapování lokalit, kde se cílová skupina shromažďuje a přespává.
Aktuálně jsou nejčastějšími uživateli osoby, které vyšly z dětského domova, osoby s duševním onemocněním,
senioři s různými fyzickými handicapy, osoby s různými typy závislostí. Mnoho uživatelů se potýká se
zadlužením. Velmi důležité je nadále posilovat tým terénních pracovníků.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je poskytována ambulantní formou převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Služby nízkoprahových
zařízení se odlišují věkovým zaměřením cílové skupiny (6–13 let, 12–18 let, do 26 let). Dle aktuálně dostupných
údajů jsou zařízení v regionu kapacitně nedostačující. Za optimální stav by pracovníci stávajících zařízení
považovali nízkoprahové zařízení v každé lokalitě regionu nebo alespoň rozšíření do dalších oblastí, kde byly
analyzovány potřeby pro užívání tohoto typu služby. Druhou schůdnější variantou je navýšení počtu
pracovníků i prostor ve stávajících zařízeních. Důležité pro možnost vytvoření potřebných kapacit služby je
zajištění financování.
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Jedno za zařízení poskytuje zázemí i pro cílovou skupinu dětí v předškolním věku od 3–6 let, které jsou
ohroženy dlouhodobě sociálně nepříznivou situací rodin a prostředí, ve kterém vyrůstají. Zařízení pracuje
s celou rodinou a vykazuje služby podle počtu klientských rodin.

§ 63 – Noclehárny
V regionu Ústecko je služba zřízena pro muže a ženy, v současnosti s kapacitou 15 lůžek (pro muže 13, pro
ženy 2). Kapacita je rozhodně plně obsazena v zimních měsících. Vhodná kapacita pro ubytování žen by byla
5 lůžek (o 3 lůžka více než je v současné době). Dle uživatelské klientely – širší skupina osob, u kterých klesá
socioekonomická úroveň, je tato služba nezastupitelná. Narůstají uživatelé, kteří ztratili zaměstnání, jsou
vysoce zadlužení, ve špatném zdravotním stavu, přichází z výkonu trestu či ústavní výchovy, nebo se z důvodu
rozpadu rodiny či domácího násilí ocitají na ulici.

§ 64 – Služby následné péče
Služba je určena osobám starším 15 let po absolvování léčby závislosti (alkohol, nealkoholové drogy, léky na
předpis, hazardní hraní či sázení, závislost na internetu, mobilu aj.) v rozsahu minimálně 3 měsíců či
prokazatelně po tuto dobu abstinující. Uživatelům pomáhá v udržení pozitivních změn v jejich chování a s ním
souvisejícím životním stylem a umožňuje jim návrat k „běžnému životu“. Služba podporuje klienty při udržení
abstinence, při upevňování návyků a dovedností potřebných pro vedení samostatného života, při jejich
zapojování do pracovního procesu, při hledání vlastního bydlení a navazování nových sociálních vztahů.
Nedílnou součástí služby je poskytování poradenství a podpory pro osoby uživatelům blízké. Služba má velké
množství zájemců především o pobytovou formu služby. Vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů o službu
je, i po navýšení kapacit o 2, stále potřeba navýšení pobytové formy služby o kapacitu 2. Poskytování služby
pro cílovou skupinu klientů koresponduje s naplňováním cíle programu následné péče, který je v souladu se
Standardy kvality Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jednotlivá zařízení v regionu poskytují velmi rozdílnou náplň sociálně aktivizačních služeb dle své cílové
skupiny. Některá zařízení jsou v územním dosahu poskytování služby omezena vytyčenou lokalitou.
Dle dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zvyšující
se počet nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřebnost služby
vysoká. Služby jsou poskytovány vždy v ambulantní i terénní formě, přičemž nelze jednu z forem předem
plánovitě upřednostňovat, vždy je důležité poskytnout službu ve formě vhodné pro konkrétního uživatele.
Aktuálně není potřeba přímého navyšování kapacit stávajících služeb, ale spíše jejich vhodné využívání všech
zúčastněných stran – uživatelé, OSPOD, služby OSP, školy, pracovníci obcí celého regionu aj.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vhodnou variantou podpůrných služeb rodinám dětí, které
v rámci transformace psychiatrické péče opouštějí psychiatrické zdravotnické zařízení. Velmi důležité je
vhodné personální zajištění těchto služeb, tak aby bylo možné pracovat s celou rodinou dítěte.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Obsah sociálně aktivizačních služeb jednotlivých poskytovatelů v regionu Ústecko byl velmi rozdílný – aktuálně
fungují pouze dva poskytovatelé služby, a to pro cílovou skupinu sluchově postižených osob a osob s duševním
onemocněním. Pro osoby se zdravotním postižením se jedná o základní službu umožňující podporu aktivizace
těchto uživatelů, vytažení je z nečinnosti, otevření možností nových aktivit a připravující je pro další
rehabilitaci.
Část cílové skupiny osob se zdravotním postižením není sociálně aktivizační službou v regionu Ústecko pokryta
vůbec – osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby postižené civilizačními
chorobami i osoby s tělesným postižením, osoby s duševním onemocněním nespadajícím do cílové skupiny
poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním.
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§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je určena pro osoby s mentálním, s chronickým duševním onemocněním či kombinovaným zdravotním
postižením. Tito uživatelé nejsou z důvodu snížené samostatnosti a soběstačnosti umístitelní na otevřeném
či chráněném trhu práce. Služba sociálně terapeutických dílen jim umožňuje začlenit se do vhodných
pracovních činností v akceptovaném a vstřícném prostředí a dosáhnout tak pocitu užitečnosti a
plnohodnotného života. Rozvoj služby sociálně terapeutické dílny a tedy potřeba navyšování kapacit přímo
navazuje na probíhající Reformu psychiatrické péče. Vzhledem k tomu, že stále vyšší počet osob s chronickým
duševním onemocněním má možnost se vracet z lůžkových zařízení do běžného života, zvyšuje se poptávka
uživatelů po smysluplném uplatnění. V souvislosti se zvyšující se kapacitou bude nutné vytvořit nové místo
poskytování, neboť stávající prostory nejsou dostatečné.

§ 69 – Terénní programy
Služby jsou určeny osobám žijícím ve vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohrožené. Služba je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, je jim
poskytnuta podpora v oblasti dluhové problematiky, vhodného bydlení, zaměstnanosti, schopnosti vyřizovat
si své osobní záležitosti na úřadech, řešení následků spojených s výkonem trestu odnětí svobody aj. Služba je
poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. Terénní programy určené pro osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách jsou cíleny na sociální a zdravotní stabilizaci uživatelů služby, na změnu jejich
životního stylu a omezení rizik spojených se závislostí. Některé služby v terénních programech jsou
poskytovány od 15 let věku, aktuálně i v okrajových lokalitách regionu. Práci terénních pracovníků komplikuje
vysoká migrace obyvatel, kumulace sociálních problémů, chudoba a nízká vzdělanost obyvatel.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Jednotliví poskytovatelé služby sociální rehabilitace obsáhnou široce cílové skupiny osob – osoby s chronickým
onemocněním, osoby s kombinovaným onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, osoby s těžkým sluchovým postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.
Část služeb sociální rehabilitace je úzce propojena se službami sociálně terapeutických dílen. Někteří
poskytovatelé sociální rehabilitace se víc zaměřuje na dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání a zvládnutí
přijímacího hovoru.
Z důvodu Reformy psychiatrické péče a transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením směrem
ke komunitnímu typu služeb dochází nutně k potřebě navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace.
V souvislosti s Reformou psychiatrické péče vzniklo a bylo podpořeno Centrum duševního zdraví. Propojená
multidisciplinární síť zdravotních a sociálních služeb poskytne klientům pro dobu nezbytně nutnou podporu
při opouštění psychiatrických nemocnic, zároveň to umožňuje monitorování situace klienta, jeho celkové
podpoře a úspěšné zvládnutí integrace zpět do běžného života. Podpora se týká také rodinného prostředí
klienta. Okruh osob, se kterými tým pracuje, se často prolíná s dalšími cílovými skupinami a je nutné
spolupracovat a navazovat na další poskytované služby - pro osoby závislé na návykových látkách, a to
z důvodu velkého výskytu občanů s duální diagnózou, kteří propadávají sítí sociálních služeb.
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9. SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽEB
V této kapitole je popsáno osm sociálních služeb, které byly na základě svých specifik definovány jako
služby s nadregionální působností (§ 41, § 42, § 52, § 54, § 55, § 56, § 60a, § 68).
Nad rámec těchto vyjmenovaných služeb jsou v základní síti kraje zařazeny do těchto služeb i další
služby (§ 37, § 44, § 50, § 65 a § 66, § 69), jejichž kapacita je určena pro specifickou cílovou skupinu.
Služby jsou poskytovány zejména osobám s poruchou autistického spektra, paraplegikům či rodinám s
dětmi se zdravotním postižením (spinální muskulární atrofií), osobám s omezením pohybu následkem
poškození míchy, cílové skupině osob do 26 let s psychiatrickým onemocněním nebo pachatelé trestné
činnosti.
V rámci pracovních skupin byla vydefinována potřebnost sociálních služeb pro další specifickou cílovou
skupinu etyliků a psychotiků. V rámci transformace příspěvkové organizace kraje v Litvínově je
plánován přesun 16 lůžek mezi zařízeními pro tuto cílovou skupinu s cílem navýšení dle možností na
kapacitu 20 lůžek.

Specifika:
-

služba je registrována jako služba s celorepublikovou působností, popř. s působností ve
vyjmenovaných krajích (síť služeb s celostátním a neregionálním charakterem MPSV),

-

služby registrované v jiném kraji bez sídla na území kraje, poskytující služby v kraji,

-

jedinečnost poskytovatele v rámci kraje,

-

jedinečnost cílové skupiny,

-

kapacita služby je určena pro celý kraj, není rozklíčovaná na jednotlivé regiony, je poskytována
na základě vzniklé potřeby.

Přehled služeb s působností dle specifik
Forma

§

Název

A/T
T
A/T
A/T
P
P

37
39
41
42
44
52

A/T
T
A/T
A/T/P
A/T
A

54
55
56
60a
65
66

P
T

68
69

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Odlehčovací služby
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Intervenční centra
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Terapeutické komunity
Terénní programy
204

Počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

3
1
2
1
1

5
14
4
1
1

8

Optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
5
14
4
1
1

neveřejné

6
3
7
1
1

16
4
14
3
1

17
4
14
3
1

1

5

5

1
1

15
4

15
4

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021
Přehled služeb s působností dle specifik
§ 41

§ 42

§ 54

§ 55

§ 56

§ 60a

§ 68

Tísňová péče

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

Raná péče

Telefonická
krizová pomoc

Tlumočnické
služby

Intervenční centra

Terapeutické
komunity

ambulantní a terénní
forma

ambulantní a terénní
forma

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2021

1

1

počet
služeb

pobočka v kraji
celostátní působnost

2

4

působnost ve více krajích

ambulantní
a terénní forma

ambulantní
a terénní forma

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2021

1

3

2

1

4

1

4

9

ambulantní a
terénní forma

ambulantní
a terénní forma

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2021

2

6

13

2

2

6

počet
služeb

počet
služeb

počet
lůžek

počet
služeb

počet
lůžek

1

3

1

1

1

15

jedinečná cílová skupina

§ 37

§ 44

Odborné sociální
poradenství

Odlehčovací služby

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

ambulantní a terénní forma

pobytová a ambulantní
forma s lůžkovou kapacitou

ambulantní a terénní forma

ambulantní a terénní forma

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita
2021

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

4

4

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

1

1

1

§ 66

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita
2021

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

1

1

1

1

Zdroj: KÚÚK, region č. 9
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stávající
okamžitá
kapacita 2021
indiv.

skup.

5

12

pobytová a
ambulantní forma
s lůžkovou kapacitou

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2021

Zdroj: KÚÚK, region č. 9
§ 65

pobytová a
ambulantní
forma
s lůžkovou
kapacitou
2021

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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§ 41 – Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, která pomocí nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace
monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na typu zvoleného koncového zařízení tísňové péče).
V současné době službu v Ústeckém kraji poskytují dva poskytovatelé. Tito poskytovatelé nemají sídlo
v Ústeckém kraji, služba je poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku.
Důvodem proč v Ústeckém kraji není žádný z „místních" poskytovatelů této služby je její finanční náročnost.
Službu je neefektivní provozovat jako „samostatně stojící", často bývá zřízena při jiné terénní sociální službě,
např. při pečovatelské službě. Na zajištění základních činností daných zákonem je potřeba:
zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu pro nepřetržitý provoz,
zajištění odborné obsluhy centrálního pultu na dispečinku (zaměření na krizovou intervenci),
pořízení technického zařízení (tísňová tlačítka, centrální pult, senzory pohybu),
nepřetržité zajištění dopravních prostředků.
Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, se maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče rovná
skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků. Úhradu zbylých nákladů na službu je
potřeba získat jinými zdroji (dotace atd.).
Z důvodů nedostatku finančních prostředků je jako alternativa za sociální službu nabízena klientům
fakultativní služba „pronájem signalizačního zařízení". Zmíněné signalizační zařízení je napojeno 24 hodin
denně na Městskou policii Ústí nad Labem, která se telefonicky spojí s uživatelem. Pokud uživatel nereaguje
na telefon, vyjíždí městská policie do bytu uživatele, kde zajistí potřebnou pomoc (záchranná služba, hasiči
apod.).
V regionu Ústeckého kraje neregistrujeme velkou poptávku po tísňové péči, většinou tísňové tlačítko nahradí
mobilní telefon s nastavenou předvolbou na příbuzné.

§ 42 - Průvodcovské a předčitatelské služby
Služba je v celém Ústeckém kraji poskytována jedním zařízením, a to pro osoby se zrakovým postižením.
Služba je zaměřena na doprovázení uživatelů do institucí, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, pomoc
při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci, předčítání nebo jiný způsob zprostředkování
informace osobám s poruchami komunikace (děti i dospělí).
V současné době dle požadované okamžité kapacity pro kraj služba není poskytována v dostatečném rozsahu.
Nabízený kapacitní rozsah je ovlivněn možnostmi jediného poskytovatele. Současný poskytovatel není
schopen službu nabízet v jiných lokalitách než v regionu Ústecko. Dle praktických zkušeností však
v průvodcovských službách dochází k přesahu do služeb osobní asistence a pečovatelské služby, které část
potřebných úkonů pro osoby se smyslovým postižením naplňují. Nejsou tak evidováni neuspokojení žadatelé
o službu.
Jedinečnost poskytované služby je pouze v oblasti cílové skupiny zrakově postižených, která je velmi specifická
a pro poskytování této služby vyžaduje od jednotlivých pracovníků potřebné znalosti komunikace těžce
zrakově postižených.
V Ústeckém regionu využívá službu pravidelně cca 40 uživatelů ročně. Část této poptávky jsou svými službami
schopny nahradit služby osobní asistence a pečovatelské služby.

§ 52 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují
ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby než jim je zabezpečena
pomoc blízkou osobou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Tato služba je často dle starší terminologie nazývána „sociální lůžka“ a také bývá zaměňována s nemocničními
„lůžky následné péče“, popř. je v souvislosti s ní užíván pojem „LDN“.
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V Ústeckém kraji je kapacitní zastoupení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
dostatečné, pravidlem je, že tuto službu zřizuje většina nemocnic, popř. jiné zdravotnické zařízení lůžkové
péče.
Z výstupů pracovních skupin vyplývá, že se vede spor o výklad definice této služby, protože zejména pobytová
zařízení sociální péče upozorňují na skutečnost, že uživatelé služby často pobývají v „nemocnici“ déle než je
nutné, že zdravotnická zařízení provozující tuto službu dostatečně aktivně nemotivují své klienty tak, aby
se pobyt v této službě stal jen přechodnou nezbytně nutnou dobou před zajištěním pobytu „doma“ nebo
v některém pobytovém zařízení sociální péče. Uživatelé této služby tak dle názoru pracovních skupin setrvávají
ve zdravotnických zařízeních neúměrně dlouhou dobu, např. několik let.

§ 54 – Raná péče
Jeden poskytovatel změnil název a s tím byl spojen také vznik nového identifikátoru. Tato služba bude od roku
2021 v Základní síti služeb se stejnou individuální kapacitou, jako předchozí služba a s navýšenými úvazky
pracovníků v přímé péči.

§ 55 – Telefonická krizová pomoc
Tato sociální služba je v Ústeckém kraji poskytována třemi poskytovateli. Jeden poskytovatel zajišťuje službu
s provozem 9–21 hod., ostatní dva s nepřetržitým provozem. Jeden z poskytovatelů nabízí službu
celorepublikově, včetně Ústeckého kraje, bez zřízené pobočky v kraji.
Cílová skupina je tvořena osobami v krizi – všemi osobami - děti, mládež, dospívající, mladí dospělí, dospělí
i senioři, kteří se dostali do obtížné životní situace, jejíž řešení nemohou zvládnout vlastními silami a potřebují
odbornou pomoc. Cílem služby je zklidnění klienta, zmírnění jeho krizového stavu, stabilizace klienta,
aktivizace jeho sil, zorientování se ve vlastní krizové situaci a propracování budoucnosti, vytvoření reálného
plánu řešení krizové situace.
V rámci Ústeckého kraje je služba dosažitelná pro všechny volající a dostatečně pokrývá potřeby uživatelů.
Pro osoby v ekonomické krizi je možné využití e-mailového poradenství, Skype telefonu. Jedná se o okamžitou
bezplatnou odbornou pomoc, bez objednání nebo doporučení, volající může zůstat v anonymitě.
Službu mohou využívat uživatelé z celé ČR, dle příslušných telefonních tarifů.
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou
řešit vlastními silami. Jedná se o nejrychlejší způsob kontaktu s odborníkem při řešení náročné či krizové
situace. Služba v regionu registrována samostatně není. Je zajištěna dvěma poskytovateli s nadregionální
působností se sídlem v Mostě a v Ústí nad Labem. Obě služby fungují v nepřetržitém 24 hod provozu včetně
víkendů a svátků.

§ 56 – Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou zajištěny pro všechny typy sluchového postižení, tzn. artikulační tlumočení pro osoby
nedoslýchavé a znakový jazyk nebo znakovanou češtinou pro neslyšící nebo osoby, které komunikují tímto
způsobem. Pro později ohluchlé osoby a řadu těžce nedoslýchavých osob se používá přepis mluveného slova
do textové podoby. Služby jsou poskytovány klientům bezplatně, uživatelé si hradí pouze některé fakultativní
úkony podle předešlé dohody (domluvy). Online tlumočení a online přepis jsou poskytovány zdarma.
Ve většině případů se jedná o tlumočení u lékaře, na úřadech, policii, soudech, ale i osobním životě klientů,
např. při hledání zaměstnání, kontakty se zaměstnavateli. Tlumočník poskytuje služby jednotlivcům, ale
i skupinám sluchově postižených, např. přednášky, výlety apod.
Okamžitá kapacita služby se odvíjí od typu služby, u jednotlivce je to v jeden okamžik jeden klient, u skupiny
to může být až do 20–30 sluchově postižených na jednu akci. Tichá linka má okamžitou kapacitu 3 klienty. Nižší
počet účastníků ve skupině je dán tím, že neslyšící musí na tlumočníka dobře vidět a musí být dostatečný
prostor na případné dotazy.
V současné době je nedostatek tlumočníků znakového jazyka a znakované češtiny v kraji, ale i v celé republice.
V Ústeckém kraji je snaha pokrýt potřeby klientů i nad rámec pracovní doby tlumočníků.
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Situace v každém kraji nebo větším městě je jiná a záleží na počtu klientů, kteří tyto tlumočníky vyžadují.
V Ústeckém kraji je cca 200-250 fyzických neslyšících, kteří tlumočnické služby potřebují. Klienti si služby
objednávají předem, lze tak organizačně zabezpečit požadované zakázky uživatelů.
Služba je jedinečná tím, že je poskytována osobám se sluchovým postižením jejich tzv. mateřským jazykem a
je pro ně velmi důležitá a nezbytná. Služby si klient může vyžádat a domluvit, např. osobní domluvou
s tlumočníkem, e-mailem, telefon (SMS) nebo facebook, Skype, ooVoo (videohovor) apod.
Služba určena pro osoby neslyšící komunikující znakovým jazykem. Je zajištěna ambulantní i terénní formou
na detašovaném pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností. Kapacitně je služba naplněna,
problémem pro rozšíření kapacity je nedostatek tlumočníků znakového jazyka.

§ 60a – Intervenční centra
Služba je poskytována v souladu se Zákonem o sociálních službách, a č. 135/2006 Sb., na ochranu před
domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Intervenční centrum poskytuje bezplatné služby osobě
ohrožené domácím násilím dle zakázky uživatele spočívající v odborných informacích v oblasti právní, sociálně
právní, emoční a psychologické pomoci.
Tato sociální služba je v Ústeckém kraji poskytována jedním poskytovatelem se sídlem v Ústí nad Labem:
Důvodem je:
sdílení zvlášť citlivých osobních dat mezi Policií ČR, intervenčním centrem, justicí, SPOD o ohrožené a násilné
osobě,
úřední záznam o vykázání s citlivými osobními údaji je odesílán v rámci kraje na jedno odborné pracoviště,
které dále koordinuje dle zákona č. 135/2006 Sb. pomoc ohrožené osobě domácím násilím,
pracovníci mají specializovaný výcvik na detekci problematiky domácího násilí – zahraniční metoda SARA DN,
hodnocení a řízení rizika ve vztahu ohrožená a násilná osoba, specifika poradenství ohrožené osobě, principy
interdisciplinární spolupráce, spolupráce s justicí a policií, ochrana osobních dat,
velikost cílové skupiny – osoby ohrožené domácím násilím v průběhu vykázání násilné osoby (dle statistických
dat průměrně 12 vykázání/měsíc),
velikost cílové skupiny celkem: 50–70 uživatelů/měsíc.
Cílová skupina: osoby ohrožené domácím násilím v průběhu vykázání násilné osoby ze společného obydlí, cca
12–17 případů/měsíc, osoby ohrožené domácím násilím, které kontaktují intervenční centrum nízkoprahové,
tzn., kde policie aktuálně nevyužila institut vykázání,
svědci domácího násilí (rodina, komunita, spolupracující odborníci).
V rámci Ústeckého kraje jsou zřízena kontaktní místa intervenčního centra (Chomutov, Louny, Rumburk, Most,
Děčín, Litoměřice) tak, aby byla služba přístupná všem uživatelům, byla zkvalitňována spolupráce mezi OSPOD,
Policií ČR, justicí a návaznými službami, roli hraje i ekonomičnost takto zajišťované služby.

§ 68 – Terapeutické komunity
V kraji je jediné zařízení (poskytovatel) tohoto typu, sídlí v regionu Litoměřicko. Poskytuje pobytovou službu
resocializace pro muže i ženy od 15 let se závislostí na nealkoholových návykových látkách, kteří jsou
v důsledku svého životního stylu v obtížné životní situaci a snaží se své závislosti zbavit. Nepřetržitou, 24
hodinovou službu provozuje neziskový subjekt.
Kromě služeb ubytování a poskytnutí stravy zařízení poskytuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím. Služba s okamžitou kapacitou 15 míst a délkou pobytu v rozmezí 6–8 měsíců,
je určena pro zájemce z celé ČR. Její kapacitu ročně využívá 10–15 klientů z kraje (cca 1/3 všech klientů).
Služba s ohledem na omezenou okamžitou kapacitu eviduje neuspokojené zájemce a vede pořadník zájemců
o službu.
V kraji chybí zařízení pro osoby se závislostí na alkoholu a/nebo gamblingu s okamžitou kapacitou 15–20 lůžek.
V kraji také chybí terapeutická komunita pro osoby s chronickým duševním onemocněním. V souvislosti
s postupným naplňováním Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji bude
vytvářena v krátkodobém časovém horizontu síť sociálních a sociálně zdravotních služeb podporujících
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začlenění lidí s chronickým duševním onemocněním do společnosti. Aktuální potřebě by na základě
kvalifikovaného odhadu měla odpovídat kapacita 15–20 osob zaměřená na cílovou skupinu lidí s chronickým
duševním onemocněním včetně lidí s poruchami osobnosti a duálními diagnózami.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
ORP – obec s rozšířenou působností
DZR – Domov se zvláštním režimem
DS – Domov pro seniory
CHB – Chráněné bydlení
SR – Sociální rehabilitace
STD – Sociálně terapeutické dílny
ÚP – Úřad práce
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
EU – Evropská unie
OZP – osoby se zdravotním postižením
SQSS – Standardy kvality sociálních služeb
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení.
PnP – příspěvek na péči
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
ooVoo – internetový komunikační nástroj
PMS – Probační a mediační služba
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
MAS – Místní akční skupiny
MV – Ministerstvo vnitra
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MRSA – Methicillin resistant staphylococcus aureus
LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

1. Česká společnost, z. s.
1588982

4632012

Odborné sociální poradenství

A

Agentura KROK, o.p.s.
27323498

3593109

Osobní asistence

T

Agentura KROK, o.p.s.
27323498

9702329

Sociální rehabilitace

A/T

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

7938610

Osobní asistence

T

3306857

Podpora samostatného bydlení

T

5598414

Sociální rehabilitace

4586391

Odborné sociální poradenství

A

8384795

Tísňová péče

T

1268119

Denní stacionáře

A

1275249

Sociálně terapeutické dílny

A

Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura osobní asistenční služby z.ú.
26638452
Agentura Pondělí, z.s.
26537788
Agentura Pondělí, z.s.
26537788

47326875

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

A/T

Anděl Strážný, z.ú.
2771527
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203

1294772

Odlehčovací služby

1816143

Sociální rehabilitace

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

2981921

Sociálně terapeutické dílny

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4012625

Denní stacionáře

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4415138

Sociální rehabilitace

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

6522122

Podpora samostatného bydlení

T

Arkadie, o. p. s.
556203

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

7942332

Odborné sociální poradenství

Občanská poradna Podbořany
Rytmus D., o.p.s.
Rytmus D., o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Podpora samostatného bydlení
Agentura Pondělí - sociální rehabilitace
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, z.s.
Anděl Strážný, z.ú.
Středisko Arkadie Novoveská, Teplice
Středisko Arkadie Úpořiny

Středisko Arkadie Bratislavská, Středisko Arkadie Novoveská,
A/T
Středisko Arkadie Krupka

Arkadie, o. p. s.
556203

Název zařízení

A/T

Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná
Středisko Arkadie Bratislavská
Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,8

0

2

0

3,15

0

2

6/2

1,75

0

1

2

1

0

2

4

2

0

1

0

1,25

0

1

0

1,25

0

11

0

12

0

5

0

6,2

0

9

7/1

10,15

0

1

0

1,16

0

3

0

7

0

7

4/1

8

0

1

7/1

1,0515

0

3

0

1,02

0

3

0

3,3

0

3

21/3

3,5

0

8

21/8

9,2

0

3

14/2

4

0

3

0

1,5

0

1

0

0,5

1
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Arkadie, o. p. s.
556203

8349589

Chráněné bydlení

P

Arkadie, o. p. s.
556203

9750157

Sociálně terapeutické dílny

A

Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411

1410545

Noclehárny

A

2374792

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

6778323

Azylové domy

P

6883390

Azylové domy

P

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

2234056

Odborné sociální poradenství

A

6765091

Odborné sociální poradenství

A

6570110

Chráněné bydlení

P

Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
26569558

14866391

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.
Bateau

1507311
Camphill na soutoku, z.s.
68923147

68923147

Camphill na soutoku, z.s.

8141075 Centra denních služeb

A

5108266

Azylové domy

P

3478916

Odborné sociální poradenství

A

CEDR - komunitní spolek
26590735
Centrum D8 o. p. s.
26681471
Centrum LIRA, z.ú.
28731191

3959325

Raná péče

A/T

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
27270955

1292895

Osobní asistence

T

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
27270955

5998627

Odborné sociální poradenství

A/T

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
499811

5002625

Raná péče

A/T

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
499811

9280386

Odborné sociální poradenství

A

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
26999234

26999234

1501687
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1501687 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

A/T

Název zařízení

Chráněné bydlení
Středisko Arkadie Rovná
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
SAS pro osoby se zdravotním postižením
Centrum služeb a pomoci
Bateau
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Azylový dům
KLÍČ - poradna pro rodiny
Centrum LIRA, z.ú.
Osobní asistence - CP ZPS
Odborné sociální poradenství - CP ZPS
Raná péče Čechy
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Poradna pro náhradní rodinnou péči

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

4

0

0

3

0

1

7/1

1,0515

10

0

0

3

0

5

48

5,15

28

0

0

5

27

0

0

3

0

3

6/1

4

0

3

12/3

3

0

2

0

1,5

0

3

15/2

6,65

7

0

0

4,2

0

2

10/2

3,8

22

0

0

7,3

0

2

6/1

2

0

2

15/4

1,4

0

8

0

10,5

0

1

3

0,5

0

4

0

1

0

1

0

0,05

0

1

7/1

0,9

0

2

7/1

1,7

2

3
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70854165

Název poskytovatele

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

Identifikátor

Druh služby

6455886 Denní stacionáře

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

A

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
26593661

4704104

Odborné sociální poradenství

A/T

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
26593661

7909036

Osobní asistence

T

1740941

Odlehčovací služby

T

3272817

Odborné sociální poradenství

7328567

Pečovatelská služba

T

1532609

Osobní asistence

T

3991178

Odborné sociální poradenství

A

6110378

Osobní asistence

T

9267613

Odlehčovací služby

P

1045259

Odborné sociální poradenství

A

1243707

Odborné sociální poradenství

A

1353598

Domovy se zvláštním režimem

P

1997112

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797

A/T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
27297128
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
27297128
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
27040143
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
27040143
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

2465771

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

3466024

Chráněné bydlení

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

5581231

Sociálně terapeutické dílny

A

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

6223146

Domovy pro seniory

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

7102460

Domovy pro seniory

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

8059446

Domovy se zvláštním režimem

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

8648413

Domovy se zvláštním režimem

P

Název zařízení

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.
Denní stacionář
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované
pracoviště Louny
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Domov důchodců Milešov
Domov Na Pustaji Křešice
Domov U Trati Litoměřice
CSP - chráněné bydlení Litoměřice
CSP Litoměřice STD Cestou integrace
Domov U Trati Litoměřice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Čížkovice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

5

24/5

5,5

0

2

5/1

1

0

14

0

13,7

0

2

0

3,4

0

2

0

1,4

0

6

0

9,08

0

7

0

7,25

0

1

0

0,5

0

2

0

1,89

12

0

0

3,85

0

2

8/2

2,51

0

4

16

2,61

87

0

0

46,25

43

0

0

21,22

5

0

0

0,82

86

0

0

40,12

0

1

10/3

7,01

85

0

0

16,44

109

0

0

26,64

44

0

0

24,8

53

0

0

28,15

3

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
9
1
1
1

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

9361032

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

9374052

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

P

0

19

18

0

0

17,87

55

0

0

24,96

29

0

0

5,91

8

0

0

1,97

A

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní
stacionář DOMINO

0

2

5/1

2,5

5463800

Chráněné bydlení

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné
bydlení

27

0

0

22,14

6849315

Služby následné péče

11

2

12/2

3,64

7392909

Odborné sociální poradenství

A

0

1

12/2

0,35

7461655

Kontaktní centra

A

0

2

0

2,95

9695946

Terénní programy

T

0

4

20/4

4,75

46

0

0

27,03

0

1

5/1

1,5

0

2

0

1,4

0

1

0

0,5

0

1

15/3

3

0

0

9/3

3

0

3

24/3

3,8

A/P

Domovy se zvláštním režimem

P

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství

A/T

9382099

Tlumočnické služby

A/T

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
2282970

Sociální rehabilitace

A/T

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
3356067

Sociálně terapeutické dílny

A

Cinka, z.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

17

Denní stacionáře

8532431

22856838

0

5387786

CESPO, o. p. s.

72068396

61,41

A

7405909

72068396

0

Noclehárny

CESPO, o. p. s.

70819882

0

5093964

9923023

70819882

77

P

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.
6172865

31,35

Azylové domy

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

3811243

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

63

Domovy pro seniory

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

49,27

2682796

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

56

1542857

A/T

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Domov sociální péče Skalice

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

1073186

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Domov sociální péče Chotěšov

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Domov Na Svobodě Čížkovice

Počet
lůžek

9751707
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

Název zařízení

6343251

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Pečovatelská služba
Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Boletice
Domov pro seniory
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Děčínské doléčovací centrum
Děčínské doléčovací centrum
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé
Terénní programy
Domov se zvláštním režimem
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov
Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby
Centrum Cesta do světa
Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa; Tréninkový
program úklidových a domácích prací; Tréninková kavárna "Na Cestě"

Centrum

4

9
9
7
8
8
8
7
2
7
7
8
9
5
3
3
3
3
3
3
9
5
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Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Česká asociace paraplegiků - CZEPA
473146

675547
25755277

2225351
Česká unie neslyšících
Člověk v tísni, o.p.s.

Odborné sociální poradenství

5839760 Tlumočnické služby

A/T

T

31

2,5

0

5

0

5

0

4

10

4

0

3

45

3

0

2

0

2

0

3

40

3

0

3

0

3

0

3

26

3

0

3

0

3,45

3

0

0

1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

7624072

Terénní programy

T

9100570

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

5330519

Raná péče

T

4034618

Domy na půl cesty

P

2027319

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie
Terezín

12

0

0

6,1

T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb
Klobouk Diakonie Terezín

0

3

0

3,5

32

0

0

7,35

0

4

17

4,1

0

7

25/7

7,4

0

3

10/3

4

0

3

0

3,15

54

0

0

6,9

Podpora samostatného bydlení
Azylové domy

P

Sociální rehabilitace

A/T

7041080

Centra denních služeb

A

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
9407680

Sociálně terapeutické dílny

A

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
9548170

Raná péče

A/T

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

2

6651167

4894760

70863601

0

T

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

48136093

2

Terénní programy

4731306

46768041

0

6435327

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

2

A

2987242

46768041

0

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

0,5

6102115

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

0

T

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
62209256

0

6027304

Demosthenes, o.p.s.
25421018

2,5

T

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

0

Terénní programy

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

A1; T2

4941547

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

0

A

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

3230075

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

Česká unie neslyšících

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

T

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

CZEPA - aktivizační služba

Počet
lůžek

2793191 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

Název zařízení

1760842

Azylové domy

P

Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět
Demosthenes, o.p.s.
Dům na půl cesty "Do života"

Domov pro matky s dětmi
Sociální rehabilitace
Centrum denních služeb
Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk
Diakonie Terezín
Diakonie ČCE - středisko Praha
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

5

5
5
3
3
6
3
3
2
8
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
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Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601

1988848

Odborné sociální poradenství

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A

2185972

Domovy se zvláštním režimem

P

9753639

Domovy pro seniory

P

4013275

Azylové domy

P

7429073

Odborné sociální poradenství

7908464

Terénní programy

T

9801549

Pečovatelská služba

T

1510111

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3225275

Chráněné bydlení

P

9567874

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

2135966

Domovy pro seniory

P

5168000

Osobní asistence

T

5350551

Pečovatelská služba

T

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích
41328523
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939

A/T

Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Dobrovolnické centrum, z. s.
70225842

A/T

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
830381
Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
830381
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581

7051562

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484

3395152

Chráněné bydlení

P

Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484

2434997

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484

3905641

Sociálně terapeutické dílny

A

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
63787725

6986535

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
63787725

9313776

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Lipová
47274492

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

8543206

Domovy se zvláštním režimem

Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
A/T ohrožených rodinách Litvínov

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích
41328523

Název zařízení

P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou
Poradenské centrum Litoměřice
Magdala - Ústecký kraj
Charitní pečovatelská služba
Dobrovolnické centrum, z.s.
Chráněné bydlení - Domov "Bez zámků" Tuchořice
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov pro seniory
Asistenční služba Šluknovska
Pečovatelská služba Šluknovska
Domov se zvláštním režimem
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Lipová

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

6

0

6,5

0

4

4/1

3,8

86

0

0

59,7

28

0

0

10

68

0

0

13,55

0

2

0

1,8

0

2

4/2

0,4

0

2

0

2,9

0

2

14/2

1,6

2

0

0

3

58

0

0

31

17

0

0

6,7

0

2

0

2,4

0

5

0

5,1

76

0

0

34,8

57

0

0

31,75

68

0

0

61,95

0

4

0

4,34

100

0

0

34,25

97

0

0

39,8

49

0

0

23

6

3
3
2
2
1
1
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
8
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Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998

7001404

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998

8731012

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov harmonie a klidu s.r.o.
24713589

0

19

0

3

0

2,85

5153567

Pečovatelská služba

T

0

16

0

17,1

8541500

Domovy se zvláštním režimem

P

46

0

0

24,95

9823316

Domovy pro seniory

P

83

0

0

29,95

2758028

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

10

0

0

5,63

9714807

Domovy pro seniory

P

122

0

0

33,12

5238851

Domovy se zvláštním režimem

P

18

0

0

19,8852

6890540

Domovy pro seniory

P

150

0

0

79,0148

9595541

Domovy pro seniory

P

65

0

0

30

Domovy pro seniory

P

Domovy pro seniory
Azylové domy

4159038

Domovy pro seniory

7285141

Domovy se zvláštním režimem
Odlehčovací služby
Domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

0

0

58

P

172

0

0

40,2

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

Do+Dí16
+35

0

0

4,8

72

0

0

29,92

30

0

0

13,2

3

0

0

0,88

62

0

0

39,08

P
P
P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
2501932

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

153

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
9714246

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

0

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

44555326

55

T

7256732

65650964

16,5

Pečovatelská služba

3270327

65650964

0

9873560

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

65650964

0

28,9

6172420

44555270

38

0

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
44555270

41,46

0

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
44555334

0

68

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
44555296

0

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
44555407

96

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
44555407

15,34

Domovy pro seniory

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
44555661

0

4578763

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
44555661

0

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411

36

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

4541453

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
830411

Domov harmonie a klidu

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
47274565

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
47274565

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Počet
lůžek

4605047
Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kovářská)

46789847

Název zařízení

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

7

8
4
4
4
4
6
5
5
5
6
8
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
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Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
44555326

2744287

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688

2103509

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688

3091711

Domovy se zvláštním režimem

P

9422672

Azylové domy

P

2862640

Domovy se zvláštním režimem

P

9712191

Domovy se zvláštním režimem

P

2068891

Domovy pro seniory

P

4100257

Domovy se zvláštním režimem

P

4814058

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

5322668

Azylové domy

P

1408517

Domovy se zvláštním režimem

P

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

3899971

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

7256389

Chráněné bydlení

P

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

8791049

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
68454864
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
47274468
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
3385655
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
44555288

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

1201084

Denní stacionáře

A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

2550019

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

5171989

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

5666980

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

7734108

Chráněné bydlení

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

8643214

Podpora samostatného bydlení

T

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

8907909

Chráněné bydlení

P

Název zařízení

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Pramene Louny
Domov pro seniory U Pramene Louny
AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Domov se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Denní stacionář Úsměv
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

109

0

0

42,92

129

0

0

37,6

16

0

0

7,2

9

0

0

0,2

52

0

0

21

100

0

0

51

72

0

0

32,45

48

0

0

32,63

2

0

0

3,02

22

0

0

6,94

93

0

0

45,359

46

0

0

23,7

13

0

0

6,3

46

0

0

26

0

3

16/3

3,3

0

8

22/8

9,5

22

0

0

23,6

24

0

0

18,85

16

0

0

12,4

0

1

0

1,15

18

0

0

8,4
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

2547969

Chráněné bydlení

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace
47274573

0

36,94

73

0

0

45,77

0

3

10/2

4

50

0

0

24,2

11

0

0

5,53

5

0

0

4,81

12

0

0

14,5

8

0

0

5,25

31

0

0

26,88

7806966

Týdenní stacionáře

P

7717165

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

5323100

Chráněné bydlení

P

5935431

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6075842

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením

8

0

0

3,69

6916747

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením

42

0

0

21,37

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

20

0

0

13,63

26

0

0

19,14

117

0

0

53,89

17

0

0

11,36

14

0

0

3,48

0

4

8/4

7,27

37

0

0

24,11

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro seniory

P

8888297

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
2577955

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
2761662

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

0

P

4410973

49872541

70

Chráněné bydlení

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce

49872541

56,63

7293077

7255944

49872541

0

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce

49872541

0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

7012291

49872541

95

6172133

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

18,3

A

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

0

Sociálně terapeutické dílny

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

0

4121413

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

24

P

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

10

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

0

1351633

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

0

P

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

12

Domovy pro seniory

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

4403315

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

Domov pro seniory Krásná Lípa

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

P

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domovy se zvláštním režimem

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

Chráněné bydlení Teplice

Počet
lůžek

2197911
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573

Název zařízení

3793014

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Šluknov
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Krupka
Chráněné bydlení Kadaň
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
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Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
49872541

8538718

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559

1953437

Terénní programy

T

DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559

4677905

Kontaktní centra

A

5587211

Odborné sociální poradenství

7108907

Terénní programy

T

9258026

Odborné sociální poradenství

A

3960446

Terénní programy

T

5153749

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4047865

Osobní asistence

7877605

Raná péče

1534371

Chráněné bydlení

P

8221160

Odlehčovací služby

P

8221160

Odlehčovací služby

A

1269156

Denní stacionáře

A

Název zařízení

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Terénní program Postoloprty
Kontaktní centrum pro drogově závislé

DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559

Ambulantní adiktologické služby

A/T

DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559
DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
25441892
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
25441892

A/T

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
28722043

T

EDA cz, z. ú.
24743054

A/T

ENERGIE o.p.s.
25034545
ENERGIE o.p.s.
25034545
ENERGIE o.p.s.
25034545
Farní charita Litoměřice
46769382
Farní charita Litoměřice
46769382

2241142

Azylové domy

P

Farní charita Litoměřice
46769382

2548478

Noclehárny

A

Farní charita Litoměřice
46769382

2417772

Odlehčovací služby

P

5964684

Nízkoprahová denní centra

9011520

Terénní programy

3403190

Pečovatelská služba

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

5624320

Domovy se zvláštním režimem

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
EDA cz, z.ú.
Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní
stacionář
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna
Domov na Dómském pahorku

114

0

0

84,89

0

1

10/2

1,33

0

3

10/1

4

0

4

0

4,15

0

4

3/1

5,2

0

2

0

2,2

0

2

0

2,5

0

1

25/3

3,5

0

4

0

4,5

0

3

10

2,38

61

0

0

15,45

3

0

0

1

0

2

15/2

1,45

0

1

6/2

2,2

23

0

0

4,96

5

0

0

0,81

0

1,79

A

0

1

5/1

1,08

T

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní
služby

0

1

3/1

1,2

0

16

0

17,5

31

0

0

17,97

T

Farní charita Litoměřice
46769382

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

Farní charita Litoměřice
46769382

Terénní programy Chanov

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

4

Farní charita Litoměřice
46769382

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci nizkoprahové denní centrum

Farní charita Litoměřice
46769382

Terénní program

Počet
lůžek

P

Pečovatelská služba
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se
zvláštním režimem
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Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov
pro seniory

118

0

0

62,21

0

1

4/1

1

0

2

8/2

2

24

0

0

6,3

0

1

25/2

2,3

0

2

10/2

2

0

A 1; T 2

10/2

5

0

A 1; T 1

15/1

4

0

A1; T2

10/2

4

0

1

0

1,5

0

1

15/1

2

0

1

17

3

0

4

39/6

8

0

1

15

2

0

1

15/1

1,5

0

5

10/2

9

27

0

0

16

0

A1;T2

10/2

4

0

1

15

1,5

0

A 2; T 3

10/2

9

0

2

15

2,5

Farní charita Litoměřice
46769382

6566711

Domovy pro seniory

Farní charita Lovosice
46770321

3189832

Terénní programy

T

Farní charita Lovosice
46770321

3209417

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

6081367

Azylové domy

6540812

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

8464374

Sociálně terapeutické dílny

1015984

Sociální rehabilitace

A/T

1214275

Sociální rehabilitace

A/T

1457144

Sociální rehabilitace

A/T

1621637

Odborné sociální poradenství

A/T

1657475

Sociální rehabilitace

A/T

2046626

Sociálně terapeutické dílny

A

2365503

Sociálně terapeutické dílny

A

2882507

Sociální rehabilitace

Farní charita Lovosice
46770321

P

Farní charita Lovosice
46770321

A/T

Farní charita Lovosice
46770321

A

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586

3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

3376667

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

3935206

Chráněné bydlení

P

Fokus Labe, z. ú.
44226586

4103239
Fokus Labe, z. ú.

44226586

4265731

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

5188376
Fokus Labe, z. ú.

44226586

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

5844827

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
SAS FCHL
Dům Panny Marie Pomocné
AMICUS
Sociálně terapeutická dílna
Centrum duševního zdraví Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Centrum duševního zdraví Louny, Žatec
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Chomutov
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Most
Fokus Labe - Litoměřice
Centrum duševního zdraví Chomutov
Fokus Labe - Ústí nad Labem
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Fokus Labe, z. ú.
44226586

6105987

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

6303516

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

8981594

Sociální rehabilitace

A/T

9071773

Odborné sociální poradenství

A/T

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T

9317585

Sociální rehabilitace

A/T

9425002

Odborné sociální poradenství

A/T

9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

6780298

Chráněné bydlení

P

3591222

Osobní asistence

T

7646043

Denní stacionáře

A

4076320

Osobní asistence

T

4076320

Osobní asistence

T

4076320

Osobní asistence

T

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586

Název zařízení

Centrum duševního zdraví Teplice
Fokus Labe - Děčín
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Děčín
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

A 1; T 2

10/2

4

0

1

15/1

2

0

A 4; T 2

15/1

9

0

1

0

1,5

0

1

0

1,5

0

A 1; T 2

10/2

5

0

1

0

1,5

0

1

15

1,5

11

0

0

6

0

2

0

4

0

2

13/4

8

0

5

0

7,79

0

3

0

5,62

0

1

0

2,18

0

1

0

0,49

0

1

0

2

30

0

0

14,5

0

1

0

1,5

10

0

0

6,8

0

2

0

2,3

0

1

0

0,75

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
27324001
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
27324001
HEWER, z.s.
66000653
HEWER, z.s.
66000653
HEWER, z.s.
66000653
HEWER, z.s.
66000653

4076320

Osobní asistence

T

HEWER, z.s.
66000653

4076320

Osobní asistence

T

HEZKÉ DOMY s.r.o.
24273449

5336459

Odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

1451339

Odborné sociální poradenství

A/T

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

6770385

Odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

6770385

odlehčovací služby

T

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
25419561

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

3441974

Odborné sociální poradenství

A/T

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Denní stacionář HELIAS
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
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HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
25419561

4743378

Odlehčovací služby

P

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
62768841

9245039

Sociální rehabilitace

A/T

Charita Roudnice nad Labem
62769111

1761469

Pečovatelská služba

4335678

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

8281324

Azylové domy

P

6511261

Odborné sociální poradenství

A

7674174

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2732328

Chráněné bydlení

P

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

4181497

Osobní asistence

T

9308341

Terénní programy

T

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

5177352

Podpora samostatného bydlení

T

T

Charita Roudnice nad Labem
62769111
Charita Roudnice nad Labem
62769111
Charita Roudnice nad Labem
62769111
Charitní sdružení Děčín, z.s.
26590719
Charitní sdružení Děčín, z.s.
26590719

A/T

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
22772511
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
22772511
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
22772511
Indigo Děčín, z.s.
68975244
Indigo Děčín, z.s.
68975244
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
70872686
JIPRO-CASH s. r. o.
28744349

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

JUDr. Hana Kozáková
69637539

3635249

Odlehčovací služby

P

JUDr. Hana Kozáková
69637539

3635249

Odlehčovací služby

A

JUDr. Hana Kozáková
69637539

6803645

Pečovatelská služba

T

JURTA, o.p.s.
63778718

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

JURTA, o.p.s.
63778718

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

JURTA, o.p.s.
63778718

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

Název zařízení

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA
Charitní pečovatelská služba Roudnice
NZDM Bota
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod střechou“
Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa
Občanská poradna Děčín
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Chráněné bydlení Pastelky
Podpora samostatného bydlení Pastelky
Osobní asistence Pastelky
Terénní program
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna
Domov Potoky
Anna - komplexní domácí péče
Anna - komplexní domácí péče
Anna - komplexní domácí péče
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

10

0

0

9

0

3

3/1

4

0

2

0

3,6

0

5

50/5

5

0

3

15/3

3

30

0

0

6,3

0

4

0

4,3

0

4

20/4

4,2

4

0

0

5,34

0

3

0

6,5

0

3

0

6,75

0

2

0

4,5

0

2

30/3

4,9

0

2

0

0,6

25

0

0

11,16

15

0

0

11

0

5

0

3

0

5

0

12

0

2

5/1

3

0

2

5/1

2

0

2

5/1

3

13

1
1
8
1
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
8
6
6
6
6

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

JURTA, o.p.s.
63778718

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

JURTA, o.p.s.
63778718

5807228

Chráněné bydlení

P

JURTA, o.p.s.
63778718

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

9422230

Azylové domy

P

6455949

Noclehárny

A

8836274

Azylové domy

P

9763724

Domy na půl cesty

P

1165395

Chráněné bydlení

P

1372355

Denní stacionáře

A

2207393

Týdenní stacionáře

P

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

3210011

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

JURTA, o.p.s.
63778718
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437

8570486

Odlehčovací služby

P/A

Kamarád - LORM
830437

8945341

Krizová pomoc

P

Kleja, z.s.
1181491

9338405

Terénní programy

T

Kormidlo Šluknov o.p.s.
22881476

4978879

Sociálně terapeutické dílny

A

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

3827499

Odborné sociální poradenství

A/T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

1928007

Terénní programy

T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

3153600

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Název zařízení

Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě
Noclehárna v Mostě
Azylový dům pro muže v Mostě
Dům na půl cesty v Mostě
Chráněné bydlení
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Podpora samostatného bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služby
Kamarád - LORM
Terénní program v Ústí nad Labem
Kormidlo Šluknov o.p.s.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

5/1

4,5

5

0

0

1,75

0

1

7/1

1,25

0

1

7/1

1,25

20

0

0

5,3

10

0

0

2,5

30

0

0

7,6

8

0

0

3,85

7

0

0

5

0

4

0

1,1

10

0

0

4,3

0

2

0

2,4

18

0

0

13,25

0

3

18/3

3,2

3

1

0

1,1

1

0

0

0,1

0

3

0

3

0

6

4/1

10

0

1

0

0,6

0

1

5/1

1,32

0

5

8/1

5,16

14

6
6
5
5
5
1
7
7
7
7
3
4
2
2
5
7
3
2
7
5
5

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

5321665

Osobní asistence

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

6363165

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

T

3492950

Sociální rehabilitace

A/T

6373201

Domovy pro seniory

P

6426990

Pečovatelská služba

T

8061366

Nízkoprahová denní centra

A

3536223

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

5829590

Terénní programy

6251794

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

5464128

Nízkoprahová denní centra

A

5222616

Odlehčovací služby

T

9905305

Osobní asistence

T

1989766

Sociální rehabilitace

6538434

Sociálně terapeutické dílny

Krušnohorská poliklinika s. r. o.
25030302
Krušnohorská poliklinika s. r. o.
25030302
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
26648661
Květina, z. s.
27038645

A/T

Květina, z. s.
27038645

T

Květina, z. s.
27038645

A/T

Květina, z. s.
27038645
Lucie Jursíková Brožková
75100967
Maltézská pomoc, o.p.s.
26708451
Masopust, z.s.
26604205

A/T

Masopust, z.s.
26604205

A

Medicína Litvínov, s.r.o.
47310189

3132557

Domovy pro seniory

P

Město Bílina
266230

2680198

Pečovatelská služba

T

Město Hoštka
263648

6933014

Pečovatelská služba

T

Město Kadaň
261912

5578580

Terénní programy

T

Město Krupka
266418

8895811

Pečovatelská služba

T

Město Litvínov
266027

1901050

Terénní programy

T

Město Litvínov
266027

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

5124068

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kostka Krásná Lípa, p.o.

Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub A/T
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

KRUH pomoci, o.p.s.
28747330

Název zařízení

T

KRUH pomoci, o.p.s.
Domov pro seniory Naděje
Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky
Nízkoprahové denní centrum
Klub Magnet
Terénní programy Květina
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Nízkoprahové denní centrum Květina
KDP Sluníčko
osobní asistence
Sociální rehabilitace
Café Atrium, Tvořivá dílna Mezi námi
Domov pro seniory SENMED
Pečovatelská služba Bílina
Dům s pečovatelskou službou
Centrum sociálních služeb Prunéřov
Pečovatelská služba Krupka
První krok Terénní programy
První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

8

0

11,62

0

5

35/5

6,5

0

2

4/2

4

20

0

0

7,95

0

4

0

4,2

0

1

16/2

3

0

1

30/4

4

0

2

0

2,3

0

T4;A1

6/1

4,5

0

1

10/2

3

0

4

0

5,25

0

4

0

5,5

0

2

15/2

2,5

0

2

3/1

3,5

16

0

0

5,78

0

11

0

12

0

1

0

1,19

0

4

0

4

0

10

0

13,5

0

2

0

2

0

3

6/1

3

15

5
5
4
6
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
4
4
4
2
2
2

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Město Lom
266035

5215780

Pečovatelská služba

T

Město Meziboří
266086

4771324

Pečovatelská služba

T

Město Podbořany
265365

6694054

Pečovatelská služba

T

1088856

Pečovatelská služba

T

2561765

Pečovatelská služba

T

6774569

Odlehčovací služby

P

8322579

Denní stacionáře

A

1795576

Pečovatelská služba

T

8820534

Pečovatelská služba

T

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2244389

Noclehárny

A

3064434

Terénní programy

T

9055829

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

9957516

Pečovatelská služba

Město Šluknov
261688
Město Štětí
264466
Město Štětí
264466
Město Štětí
264466
Město Terezín
264474
Město Úštěk
264571
Město Varnsdorf
261718

A/T

Město Varnsdorf
261718
Město Varnsdorf
261718
Město Varnsdorf
261718

A/T

Město Varnsdorf
261718

T

Město Velký Šenov
261734

4363293

Pečovatelská služba

T

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
65108477

6963367

Sociálně terapeutické dílny

A

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

4012067

Pečovatelská služba

A/T

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

6128832

Denní stacionáře

A

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

8021779

Domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

8756058

Odlehčovací služby

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

9009774

Pečovatelská služba

T

Název zařízení

Pečovatelská složba Lom
Pečovatelská služba Meziboří
Pečovatelská služba Podbořany
Dům s pečovatelskou službou
Město Štětí
Dům s chráněnými byty
Dům s chráněnými byty
Město Terezín
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Centrum sociálních služeb - noclehárna
Centrum sociálních služeb - terénní program
Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen
Pečovatelská služba Varnsdorf
Pečovatelská služba
Sociálně terapeutická dílna Jeroným
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Pečovatelská služba

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

0

1,75

0

3

0

6,8

0

4

0

7

0

1

0

0,6

0

7

0

13,5

2

0

0

1,1

0

1

6/1

1,1

0

2

0

3,5

0

2

0

2,25

0

2

6/1

1,8

9

0

0

0,6

0

2

0

2

0

3

30

2,25

0

6

0

5,93

0

2

0

1

0

3

15/3

3

0

14

0

15,1

0

2

15

2,1

120

0

0

54,84

4

0

0

0,56

0

10

0

11

16

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

IČ

Název poskytovatele
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Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

1486803

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

6305505

Odborné sociální poradenství

A

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

1853582

Pečovatelská služba

T

1944936

Domovy pro seniory

P

4525297

Denní stacionáře

A

5884351

Denní stacionáře

A

6712020

Domovy pro seniory

P

7945267

Denní stacionáře

A

9300938

Domovy se zvláštním režimem

P

9884915

Domovy pro seniory

P

3373312

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3715196

Terénní programy

T

6278016

Domovy pro seniory

P

7891821

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

A/T

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

9493656

Domovy se zvláštním režimem

P

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

9925245

Chráněné bydlení

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

1590533

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

1592324

Pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

3890327

Domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

5655847

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

Název zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Pečovatelská služba
Domov pro seniory
Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní
docházkou
Denní stacionář pro seniory a handicapované občany
Domov pro seniory
Denní dětský rehabilitační stacionář
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
SAS Vejprty
Terénní programy Vejprty
Domov pro seniory Vejprty
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty
Domov se zvláštním režimem Vejprty
Chráněné bydlení Vejprty
Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

6

0

0

2,29

0

1

4/1

1,745

0

24

0

18,86

96

0

0

21,21

0

2

11/2

2,26

0

1

4/1

1,165

273

0

0

95,36

0

3

12/3

3,06

33

0

0

20,85

35

0

0

15,18

0

2

16/2

1,5

0

2

0

1,5

18

0

0

9,5

153

0

0

66

137

0

0

57,2

28

0

0

5,5

30

0

0

15,25

0

5

0

8,5

94

0

0

33,25

48

0

0

20,75

0

2

0

2,5

17

2
2
2
2
4
5
4
5
9
4
5
5
5
3
2
3
2
2
3
3
3

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

7032621

Domovy se zvláštním režimem

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125

2848286

Domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125

3369883

Pečovatelská služba

T

8647982

Odlehčovací služby

P

8521213

Pečovatelská služba

T

1916764

Služby následné péče

A

4417327

Kontaktní centra

A

4741952

Terénní programy

T

4876605

Telefonická krizová pomoc

T

6384214

Odborné sociální poradenství

T

7660838

Odborné sociální poradenství

A

8582685

Kontaktní centra

A

9936300

Krizová pomoc

A

5359149

Odborné sociální poradenství

A

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125
Městys Měcholupy
265233
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Mozaika, z.s.
22833404
NADĚJE
570931

570931
570931
570931
570931
570931
570931

1074769

Terénní programy

T

NADĚJE
1256783

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Odborné sociální poradenství
Azylové domy
Sociálně terapeutické dílny

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

Noclehárny

Obec Měcholupy
Centrum pro rodinu a následnou péči
K-Centrum Žatec
Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny
Linka duševní tísně
Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních
Sociální protidrogová poradna
K-centrum Most
Krizová poradna
Mozaika, z.s.
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

80

0

0

36,75

113

0

0

34,85

0

9

0

11,25

4

0

0

1,08

0

1

0

1,1

0

1

12/2

0,6

0

3

6/2

3,7

0

9

4/1

10,3

0

1

0

5,5

0

2

14/1

3,18

0

2

4/1

2

0

4

9/4

4,7

0

1

0

1,25

0

1

2

1

0

2

0

2
4

A

0

5

20

5

A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální
poradenství

0

1

0

1,2

83

0

0

11

0

2

10

3,9

10

0

0

3,05

P
A

NADĚJE
2925439

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

24

NADĚJE
2503341

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

2

NADĚJE
2367190

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
organizace

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

0

NADĚJE
2127231

Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace

Počet
lůžek

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

NADĚJE
1673951

Název zařízení

A

Dům Naděje Litoměřice
Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Středisko NADĚJE Lovosice

18

3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
9

IČ

570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
26623064

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

NADĚJE
3072534

Chráněné bydlení

P

NADĚJE
3778962

Azylové domy

P

NADĚJE
4257675

Azylové domy

P

4528359

Terénní programy

T

5510903

Noclehárny

A

5625611

Nízkoprahová denní centra

5924567

Krizová pomoc

P

6087352

Chráněné bydlení

P

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

7055199

Chráněné bydlení

P

7055199

Chráněné bydlení

P

8090360

Noclehárny

A

8870904

Terénní programy

T

9057704

Odborné sociální poradenství

A

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
A/T

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
9593299

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

NADĚJE
4166865

Sociálně terapeutické dílny

A

NADĚJE
4534118

Terénní programy

T

NADĚJE
6772756

Odborné sociální poradenství

A

NADĚJE
8149563

Noclehárny

A

NADĚJE
7116825

Nízkoprahová denní centra

A

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

2284277

Odborné sociální poradenství

A/T

Název zařízení

Středisko Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy
Středisko NADĚJE Lovosice
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení
Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství
Středisko Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické
dílny
Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy
Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství
Středisko NADĚJE Prunéřov
Středisko NADĚJE Prunéřov
Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

12

0

0

4,1

40

0

0

7,87

45

0

0

8,64

0

4

0

4,5

4

0

0

0,6

0

2

15

3,5

4

0

0

0,35

12

0

0

6,87

0

4

20

3,95

10

0

0

4,9

10

0

0

4

10

0

0

2,4

0

2

0

2

0

1

0

1,13

0

3

15

5

0

2

10/2

3

0

2

0

2

0

2

0

1,13

8

0

0

2,8

0

2

15/1

4,75

0

1

0

0,26

19

9
9
9
9
3
3
1
1
8
8
1
1
8
1
8
5
7
7
2
2
5

IČ

26623064
26623064
26623064
26623064
263486
264610
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920

Název poskytovatele

Identifikátor

Národní ústav pro autismus, z.ú.
4319542

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

A

Národní ústav pro autismus, z.ú.
4334040

Raná péče

A/T

Národní ústav pro autismus, z.ú.
7472903

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

9864940

Odlehčovací služby

P

5179369

Pečovatelská služba

T

7646731

Pečovatelská služba

T

2472265

Nízkoprahová denní centra

A

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

7629312

Domovy se zvláštním režimem

P

9869440

Domovy se zvláštním režimem

P

9806102

Chráněné bydlení

P

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Obec Čížkovice
Obec Velké Žernoseky
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
9806102

Chráněné bydlení

P

Oblastní charita Most
1012725

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Most
1158642

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Oblastní charita Most
1826142

Noclehárny

A

Oblastní charita Most
2450357

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Most
2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Most

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

3043143

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Název zařízení

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav
pro autismus, z.ú.
Středisko rané péče NAUTIS
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú.
Respitní centrum
Dům s pečovatelskou službou Čížkovice
Obecní úřad Velké Žernoseky
Nízkoprahové denní centrum
Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
Noclehárna Duchcov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

5

12

0,07

0

1

0

0,33

0

1

0

0,09

1

0

0

0,38

0

1

0

1,25

0

1

0

1,5

0

1

10/1

3,5

0

1

0

3,7

0

4

0

0,8

0

4

3/1

2,3

0

5

3/1

3,6

18

0

0

13,9

10

0

0

6,5

31

0

0

11,75

11

0

0

4,55

0

3

28/4

6

0

2

7/1

2

5

0

0

1

0

2

6/1

2

0

1

14/2

3,5

0

4

6/1

4,3

20

4
5
5
2
7
7
7
5
5
7
5
5
7
5
7
5
5
7
2
5
6

IČ

70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
46797572

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Oblastní charita Most
3383589

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Most
3475445

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Most
4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T

5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

5476963

Azylové domy

P

5690901

Azylové domy

P

5778636

Odborné sociální poradenství

5798742

Pečovatelská služba

T

6239239

Azylové domy

P

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7323829

Osobní asistence

T

7544686

Terénní programy

T

8190994

Nízkoprahová denní centra

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
8217675

Domy na půl cesty

P

Oblastní charita Most
8389381

Terénní programy

T

Oblastní charita Most
8522670

Sociální rehabilitace

A/T

Oblastní charita Most
8583484

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Most
9253322

Terénní programy

T

Oblastní charita Most
5872914

Terénní programy

T

Oblastní charita Rumburk

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

4291907

Odborné sociální poradenství

A

Název zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální poradna Most
Sovička
Sociální poradna Chomutov
Zastávka
Azylový dům Osek
Azylový dům Duchcov
Sociální poradna Janov
Pečovatelská služba Oblastní charity Most
Centrum "Rodina v tísni"
Rozmarýnek
Osobní asistence Oblastní charity Most
Terénní programy Duchcov
Nízkoprahové denní centrum Most
Centrum Rodina v tísni
Terénní programy Most
Sociálně rehabilitační programy
Odborné sociální poradenství Duchcov
Terénní programy
Terénní programy
Občanská poradna Rumburk, kont. místo Šluknov

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

15/3

3

0

1

0

1

0

3

15/3

4

0

1

0

1,8

0

4

30/4

5

27

0

0

6,5

30

0

0

6,5

0

1

2/1

1,2

0

7

0

9

30

0

0

6,5

0

5

15/5

5

0

3

0

3,3

0

1

2/1

1,2

0

1

15/1

3

4

0

0

1,5

0

3

0

3

0

2

2/1

2

0

1

0

1,15

0

3

2/1

3

0

3

2/1

3

0

1

0

1,01

21

6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
3

IČ

46797572
46797572
73635502
73635502
73635502
70806837
70806837
70806837
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
426067
426067
426105

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Oblastní charita Rumburk
6349343

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Rumburk
7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Šluknov
3112502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

6661939

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

8168410

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7058897

Odborné sociální poradenství

A

8489399

Azylové domy

P

1001488

Azylové domy

P

2145028

Nízkoprahová denní centra

2179469

Domovy se zvláštním režimem

3125201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

3255982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

3831791

Noclehárny

Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
P

Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
A

Oblastní charita Ústí nad Labem
6631017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
7141935

Domovy pro seniory

P

Oblastní charita Ústí nad Labem
9288131

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
9832613

Terénní programy

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2740854

Pečovatelská služba

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2794196

Domovy se zvláštním režimem

P

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

2467540

Kontaktní centra

A

Název zařízení

Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ambrela pro rodinu
Bary Ambrela
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela
Agapé II.
Občanská poradna Teplice
Azylový dům pro matky s dětmi Agapé
Azylový dům Samaritán
Centrum pomoci Samaritán
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Komunitní centrum pro děti Světluška
Centrum služeb pro rodinu s dětmi Světluška
Noclehárna Samaritán
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Oblastní charita Ústí nad Labem
Pečovatelská služba
Domov se zvláštním režimem
Kontaktní centrum Litoměřice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

5/1

1,08

0

1

14/2

3

0

3

4/1

2,9

0

1

20/2

4

0

1

20/3

4,39

0

3

30/3

4

0

1

0

1

20

0

0

4,5

40

0

0

5,3

0

3

50

3,7

23

0

0

14,2

0

2

A: 20/2, T:
10/1

3

0

1

A: 15/2, T:
5/1

2

15

0

0

1,5

0

1

A: 12/2, T:
12/2

2

12

0

0

7,8

0

2

A: 20/2, T:
10/1

1,5

0

2

10/2

2

0

6

0

8

13

0

0

10,5

0

3

12/2

3,2

22

3
4
4
7
5
5
5
5
5
8
8
3
3
8
7
7
8
5
7
7
3

IČ

426105
426113
426113
426130
21551413
21551413
21551413
21551413
21551413
63154935
63154935
63154935
63154935
27284506
27284506
27284506
44555385
70888230
63787849
63787849
25443801

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2997661

Terénní programy

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
1427288

Azylové domy

P

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
5658772

Azylové domy

P

6580078

Domovy se zvláštním režimem

P

2597207

Odborné sociální poradenství

A

1991853

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

2868960

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

6782959

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

8897392

Terénní programy

T

3964750

Odlehčovací služby

T

4302274

Pečovatelská služba

T

8743040

Odlehčovací služby

T

9223369

Pečovatelská služba

T

1908686

Pečovatelská služba

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o. p. s.
PAMPELIŠKA, o. p. s.
6570745

Osobní asistence

T

PAMPELIŠKA, o. p. s.
7806201

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace
5458864

Pečovatelská služba

T

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
5683202

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

Denní stacionáře

Azylový dům pro muže
Domov se zvláštním režimem
Obrnická sociální poradna
VULKÁN
OLIVÍN
GALAXIE
SPOLU V ULICÍCH
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Pampeliška o. p. s.
Pampeliška, o.p.s.
Pampeliška, o.p.s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
ZÁPLATA

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

6/2

2,2

22

0

0

4,5

28

0

0

4,5

12

0

0

9,35

0

3

0

1,6

0

4

50/5

5,1

0

3

10/2

3,1

0

1

15/2

2,1

0

4

0

2,5

0

2

0

2,2

0

8

0

12

0

2

0

2,05

0

12

0

13,2

0

2

0

3,2

0

1

0

1,1

0

11

0

11,8

0

22

0

29,5

2

20/3

2,75

P

195

0

0

98,14

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

137

0

0

48,06

0

2

10/2

2,2

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
5496002

Azylový dům pro muže

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

0

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
6621591

Terénní program Litoměřicka

Počet
lůžek

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
2269939

Název zařízení

A

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

23

3
8
8
8
1
8
8
7
1
2
2
8
1
1
8
1
8
1
4
2
4

IČ

25443801
67362621
67362621
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
22723030
22723030
26670763
69898588
69411239
69411239
69411239
69411239
69411239
829137
829137
829137

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
8917425

Pečovatelská služba

T

Poradna pro integraci, z.ú.
5373127

Odborné sociální poradenství

A/T

Poradna pro integraci, z.ú.
6917580

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2230344

Terénní programy

3190373

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7160480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7212518

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7406243

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

9564563

Terénní programy

T

1066993

Odborné sociální poradenství

A

6958943

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4095789

Odborné sociální poradenství

A

2702489

Odborné sociální poradenství

A

4709041

Pečovatelská služba

T

A/T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
A, T

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
4709041

Pečovatelská služba

T

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
9399765

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
2322456

Chráněné bydlení

P

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Název zařízení

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí n. L.
Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem
Návrat do společnosti
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Želváček
Návrat do společnosti
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Kadaň
Poradna pro mezilidské vztahy
Krizová poradna
Pečovatelská služba Prosapia Děčín
Pečovatelská služba Prosapia Děčín
Poradna Prosapia
Poradna Prosapia
Klub pro mladé Prosapia
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

0

6,35

0

3

30/3

5,8

0

2

20/2

4,5

0

7

0

7,2

0

1

0

0,7

0

2

0

1,7

0

4

0

3,6

0

4

20

3,3

0

2

0

2,2

0

A1; T2

5/2

3

0

A3; T3

A14/2;
T12/2

6,5

0

2

12/2

3

0

2

6/2

1,83

0

1

0

2,35

0

1

0

2,35

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1

0

1

A 20/2; T
10/2

5

4

0

0

1,1

0

1

5/1

1

0

2

5/1

1

24

5
5
8
8
4
8
3
7
9
7
7
6
7
7
7
7
7
5
3
8
7

IČ

25438352
25438352
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
44990901
65607368
65607368
62231294
26598442
26598442
26598442
26598442
26598442
28736133
8929815
26540495
26540495

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
7964176

Odborné sociální poradenství

A/T

Romano jasnica, spolek
1014491

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

1280221

Terénní programy

T

2714387

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

6394439

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

8623993

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

9817183

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

4441304

Terénní programy

7425112

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

9772872

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

3861378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

1142741

Týdenní stacionáře

P

4868271

Odlehčovací služby

P

Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
A/T

Romano jasnica, spolek
A

Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
ROZKOŠ bez RIZIKA
T

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
A/T

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
Senior Teplice, z.s.
Senior Teplice, z.s.
Senior Teplice, z.s.
7907052
Senior Teplice, z.s.
8381611

Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

T
A

Senior Teplice, z.s.
8951412

Denní stacionáře

A

Sestřičky, s.r.o.
2026889

Pečovatelská služba

T

SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.
2799038

Denní stacionáře

A

Sociální agentura, o. p. s.
4452113

Sociální rehabilitace

A

Sociální agentura, o. p. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

6288509

Odborné sociální poradenství

A

Název zařízení

SAS - Sociálně aktivizační služba MOST
SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST
Nízkoprahové zařízení pro mládež
Poradenské informační centrum Trmice
Poradenské centrum Louny
Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno
Poradenské centrum Štětí
Poradenské centrum Krupka
ROZKOŠ bez RIZIKA
Podaná ruka
Luna
Zavináč
Senior Teplice
Senior Teplice
Senior Teplice
Denní centrum Kanape
Senior Teplice
Sestřičky, s. r. o.
SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

16/2

4,2

0

4

4

4

0

1

15

4

0

1

4/1

1

0

2

4

2

0

1

15

3,5

0

3

12

2

0

5

12

5

0

4

0

0,85

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

0

1

20/2

1,3

0

2

30/2

2,75

14

0

0

8,5

14

0

0

3,7

0

10

0

10,2

0

1

25/3

1,1

0

3

10

3,2

0

3

0

3,1

0

12

0

5

0

2

8/1

1,71

0

1

0

0,75

25

8
2
2
2
2
2
3
9
9
9
8
2
2
5
6
7
5
5
8
9
5

IČ

26540495
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
8183571

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Sociální agentura, o. p. s.
8052393

Odborné sociální poradenství

A

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
1049767

Domovy pro seniory

P

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
4810034

Denní stacionáře

A

7359147

Pečovatelská služba

T

8986384

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6315827

Odborné sociální poradenství

A

9512421

Pečovatelská služba

T

1901964

Telefonická krizová pomoc

T

9031562

Intervenční centra

A/T/P

9381472

Krizová pomoc

A/T/P

9736016

Odborné sociální poradenství

A

1873902

Pečovatelská služba

T

5817647

Odlehčovací služby

T

1348497

Terénní programy

T

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice
Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

68954221
68954221
68954221
22800522
22800522
26613468
3070280
26671921
266094
266094
70942412
70942412
70942412

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
3598308

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

SPZ Teplice z.s.
3687948

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Statutární město Most
1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Statutární město Most
2898140
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1179103

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1475555

Tlumočnické služby

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

3454712

Odborné sociální poradenství

A/T

Název zařízení

Sociální agentura, o. p. s.
Domov pro seniory Písečná
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Centrum denních služeb Bezručova
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Sociální centrum Kamenná
Pečovatelská služba města Lovosice
Linka pomoci
Intervenční centrum
Centrum krizové intervence
Centrum krizové intervence
Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let
NZDM Svět
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.
Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj
Sociální poradenství pro sluchově postižené Most

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

1,5

166

0

0

68,88

0

2

10/2

2,3

0

11

0

16

28

0

0

21,05

0

3

0

2,91

0

7

0

8,15

0

1

0

4,7

1

3

5/2

6,9

5

A3; T1

A5/2; T5/2

8,5

0

1

5/1

0,7

0

1

0

1,98

0

1

0

0,3

0

2

5/1

2,6

0

2

5/2

2,15

0

3

5/1

3

0

2

35/5

3

0

1

21/3

2,5

0

2

35/2

1,6

0

2

35/2

2,8

0

3

0

1,95

26

8
1
5
9
9
4
9
7
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

IČ

70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
64018539
64018539
64018539
64018539
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
5554461

Odborné sociální poradenství

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

1,65

0

2

0

1,55

0

2

35/2

2,6

0

2

35/2

1,8

0

2

35/2

2,5

0

2

35/2

1,4

0

2

40/2

1,9

0

2

35/2

2,3

Odborné sociální poradenství

5922648

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

7160060

Tlumočnické služby

A/T

7896718

Tlumočnické služby

A/T

7902701

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

8443953

Tlumočnické služby

A/T

9118818

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

2222932

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Svaz tělesně postiženýchv České republice, o.s. okresní
organizace Louny

0

2

0

0,4

2906418

Odborné sociální poradenství

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní
organizace Louny

0

1

0

1,25

5429547

Odborné sociální poradenství

A

0

1

0

0,45

8356589

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

0

2

8/2

0,5

1348958

Kontaktní centra

A

0

4

10/2

4,2

4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

3

30/3

5,2

0

2

0

3

0

A 3; T2

A 40/5;
T24/2

8

0

6

0

6,2

0

A2;T2

A24/2;
T14/2

5,2

0

4

0

4,4

0

1

A20/2;
T20/2

3,05

0

1

3/1

1,2

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
A/T

Světlo Kadaň z. s.
4830342

Terénní programy

T

Světlo Kadaň z. s.
4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.
5425697

Terénní programy

T

Světlo Kadaň z. s.
5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6042330

Terénní programy

T

Světlo Kadaň z. s.
6268396

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L.

Počet
lůžek

5657843
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

A/T

Název zařízení

6964061

Odborné sociální poradenství

A/T

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most
Tlumočnické služby Louny
Tlumočnické služby Ústí nad Labem
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny
Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní
organizace Louny
K-Centrum Chomutov
Klub DOpatra
Terénní program Jirkov
Klub Kámen - SC Kamínek
Terénní programy - Kadaňsko
Klub MOLO
Terénní programy - Chomutovsko
Klub Radonice
Poradna Světlo

27

2
2
2
2
2
3
3
3
9
8
9
8
3
5
3
1
1
7
7
7
6

IČ

65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
70809828
70809828
26611716
25453629
25453629
26200481
70948062
6081673
25444972
6479600
6479600
22794581
22794581
22794581
22794581

Název poskytovatele

Světlo Kadaň z. s.

Identifikátor

Druh služby

6964061 Odborné sociální poradenství

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6964061

Odborné sociální poradenství

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6987486
Světlo Kadaň z. s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

9046179 Kontaktní centra

A/T

A

Světlo Kadaň z. s.
9813289

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

1806649

Pečovatelská služba

T

5093498

Denní stacionáře

A

7363041

Sociálně terapeutické dílny

A

8477576

Tlumočnické služby

A/T

5180350

Sociální rehabilitace

A/T

7124970

Průvodcovské a předčitatelské služby

A/T

8215787

Sociální rehabilitace

A/T

3856868

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

3514586

Sociálně terapeutické dílny

A

ŠANCE Lovosice, z.s.
ŠANCE Lovosice, z.s.
ŠANCE Lovosice, z.s.
Tichý svět, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Tyfloservis. o.p.s.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

Valerie-Homecare, s.r.o.
8643582

Odlehčovací služby

T

Valerie-Homecare, s.r.o.
9489149

Domovy pro seniory

P

Vaše harmonie, o.p.s.
3293142

Domovy se zvláštním režimem

P

Vaše harmonie, o.p.s.
6998154

Odborné sociální poradenství

A/T

Vaše harmonie, o.p.s.
7046267

Domovy pro seniory

P

Vaše harmonie, o.p.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

9585709

Pečovatelská služba

T

Název zařízení

Poradna Světlo
Poradna Světlo
Klub Přízemí
K-Centrum Kadaň
Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek
ŠANCE Lovosice
Denní stacionář ŠANCE Lovosice
Sociálně terapeutická dílna Šance
Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
Odlehčovací služby
Domov pro seniory
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum Pohoda
Centrum pečovatelské služby Harmonie

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

3/1

1,2

0

1

3/1

1,2

0

3

30/3

4,2

0

3

10/2

2,7

0

2

15/2

4,5

0

4

0

4

0

1

2/1

3

0

1

4/1

1

0

4

0

0,92

0

1

5/1

1

0

1

3

1,8

0

3

0

2,25

75

0

0

37

0

1

6/2

2,25

0

3

8/2

4,15

0

3

0

1,61

15

0

0

17,085

26

0

0

15

0

1

0

1,3

32

0

0

11

0

1

0

2,52

28

4
4
4
4
8
9
8
6
7
6
7
6
7
8
2
4
4
4
7
9
9

IČ

1539353
1539353
1539353
1539353
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
26533839
28716736
26595575
26595575
26595575
61515434
571709
571709

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021

Vavřinec, z. s.
1351398

Azylové domy

P

Vavřinec, z. s.
2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Vavřinec, z. s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

28

0

0

6

0

2

5/1

2,2

0

1

5/1

1,1

0

1

5/1

1,1

7

2

15

2,2

15

0

0

8,1

A/T

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

5291489

Služby následné péče

A/P

7968327

Terapeutické komunity

P

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

2

12/2

3,25

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

0,15

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

0,7

9185704

Kontaktní centra

A

0

2

6

2

9535462

Terénní programy

T

0

2

0

2,6

9684988

Terénní programy

T

0

3

0

3,1

6427324

Kontaktní centra

A

0

4

10

4,6

0

1

30/2

1,5

0

2

0

3,5

0

3

6/3

3,6

0

2

0

2

0

2

0

2,15

0

1

0

0,5

0

1

0

6,6

0

2

0

6,6

WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.

7155895 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216
Žatecký spolek Handicap z. s.
2266383

Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A
T
A/T

Žatecký spolek Handicap z. s.
5355584

Terénní programy

8187057 Odborné sociální poradenství

Židovská obec Teplice

5999482

Odborné sociální poradenství

T

A/T
A/T

ŽIVOT 90, z.ú.
2684509

Tísňová péče

T

ŽIVOT 90, z.ú.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

WHITE LIGHT I, z.ú.

Žatecký spolek Handicap z. s.

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Počet
lůžek

2001131
Vavřinec, z. s.

YMCA Ústí nad Labem

Název zařízení

4892203

Telefonická krizová pomoc

T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum následné péče WHITE LIGHT I Ústí nad Labem
Terapeutická komunita WHITE LIGHT I v Mukařově

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku
Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko
Terénní programy WHITE LIGHT I Šluknovsko
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Teplicích
Nízkoprahový klub Orion
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.
MAJÁK - tréninkové středisko, Žatecký spolek Handicap, z. s.
Terénní programy
Občanská poradna Handicap
Židovská obec Teplice
ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 1. 2021
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Vysvětlivky
Č. regionu

Region

1

Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko
Nadregionální působnost

2
3
4
5
6
7
8
9

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. .../..../2020 ze dne ........2020

Služba zařazena do Základní sítě
Služba zařazena do Základní sítě, financování MPSV (,,B'' síť)

30

číslo regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

7

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.

8445409

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

5

25419561 Hospic v Mostě, o. p. s.

5291951

8

25488627 Krajská zdravotní a.s.

2933212

5

25030302 Krušnohorsá poliklinika s. r. o.

3507285

4

49904035 MEDICINA, spol. s. r. o.

2180193

4

27332730 Nemocnice AGEL Louny a.s.

3954535

4

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s.

5594962

6
2
8
6
1
1
1
2
6
2
2
2
2

Název poskytovatele

Druh služby

Forma poskytování

IČ

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 1. 2021
Název zařízení

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

26590735 CEDR - komunitní spolek

6572053

Terénní programy

T

Terénní programy

0

6

10/1

6,5

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

5587211

Odborné sociální poradenství

A/T Ambulantní adiktologické služby

0

2

0

6,5

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

8781631

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna pro závislosti

0

3

0

3

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Děčín

0

2

0

2,044

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

7674174

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

A/T

Asistenční služba pro rodiny s
dětmi

0

A 1; T1

A5/1; T5/1

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

3343285

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ČK

0

A 1; T 1

A20/2;
T20/2

2

26569655 In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna Justýna

0

1

0

1,125

28744349 JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

10

0

0

5,38

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1499845

Noclehárny

A

Noclehárna v Chomutově

12

0

0

2,4

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1981137

Domy na půl cesty

P

Byty na půl cesty v Chomutově

5

0

0

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

7712870

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum
v Chomutově

0

1

12/2

4,11

639067

Odborné sociální poradenství

Městský ústav sociálních služeb,
přípěvková organizace

0

2

2

3,75

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

A/T

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 1. 2021

2
5
2
4

Forma poskytování

2

70828920 Oblastní charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

A/T

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Jirkov

0

2

8/2

2

70828920 Oblastní charita Most

2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Khamoro

0

1

14/2

3

70828920 Oblastní charita Most

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Chomutov

0

1

0

1

70828920 Oblastní charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

A/T Rozmarýnek

0

2

8/1

2

70828920 Oblastní charita Most

9253322

Terénní programy

0

2

2/1

2

70828920 Oblastní charita Most

8364418

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T Coolna

0

3

15/3

3

2274212

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T

Klub Amaro Avindo

0

2

A 20/4; T
20/4

3,5

SDZP družstvo

0

1

0

1,5

SDZP družstvo

0

1

0

2

Azylový dům Písečná

50

0

0

7,61

Název poskytovatele

4
68974922 Romano jasnica, spolek

1
25476092 SDZP družstvo

1
2

25476092 SDZP družstvo
Sociální služby Chomutov, příspěvková
46789944 organizace

Identifikátor

číslo regionu

2

Název zařízení

IČ

9994728
8380362
8611619

Druh služby

Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Azylové domy

T

A/T
A/T
P

Terénní programy

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

Bod 11.7 priloha 4.pdf k usnesení č. 026/2Z/2020

Příloha č. 4

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO
KRAJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……../2020 ze dne …. 2020
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I.

Právní rámec

1. Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o sociálních službách") zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém
území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS") a určuje síť
sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f) Zákona
o sociálních službách.
2. Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) Zákona o sociálních službách jako souhrn sociálních služeb,
které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit
nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob
na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí prováděcího
dokumentu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
3. Dle § 101a odst. 1) Zákona o sociálních službách se krajům k plnění výše uvedených povinností
poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

II.

Východiska a principy Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje

1. Do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Základní síť kraje") jsou zařazeny pouze
sociální služby poskytované v souladu se Zákonem o sociálních službách na území Ústeckého kraje.
Dále tyto sociální služby musí splňovat parametry hodnocení dané Metodikou zajištění sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika zajištění sítě").
2. Poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do sítě sociálních služeb je vydáno pověření
k poskytování služeb obecně hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/12/EU)
ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
3. Hlavním cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě
a s odpovídající místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních služeb.
Zařazením sociální služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná
a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou v rámci přidělené
dotace.
4. Metodika zajištění sítě vychází a navazuje na platné právní předpisy, na SPRSS a Akční plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „AP") na daný rok (včetně Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na daný rok - Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok xxx),
na smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavřené mezi
poskytovatelem a Ústeckým krajem (dále jen „Smlouvy"), na metodiky Ústeckého kraje pro
poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb (dále jen „Metodiky"), a Pověření
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na dané období (dále jen „Pověření").
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III.

Definice pojmů

1. Nová sociální služba - sociální služba nově registrovaná a žádající poprvé o zařazení sociální služby
do Základní sítě kraje.
2. Přepočtený úvazek - v případě, že poskytovatel zaměstnává zaměstnance na nižší než stanovený
týdenní pracovní úvazek, bude výše přepočteného úvazku nižší, než je počet pracovníků v organizaci.
Jestliže jsou v organizaci všichni pracovníci na plný úvazek, bude se přepočtený úvazek shodovat
s počtem pracovníků. Při výpočtu přepočteného úvazku se do úvazků pracovníků zahrnují pracovníci
pracující u poskytovatele v sociální službě na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti,
dohodu o provedení práce a nákup služeb. V případě dohody o provedení práce se převede prováděná
práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní
poměr nákupem služby, je taktéž nezbytné převést počet hodin zajištěných služeb na odpovídající
hodnotu úvazku. Přepočtený úvazek zahrnuje pracovní místa potřebná k zajištění přímé péče o klienty
dle § 115 Zákona o sociálních službách, resp. okamžité kapacity a časové dostupnosti sociální služby.
Do přepočteného úvazku se počítají pouze aktivně pracující zaměstnanci, kteří přímo zajišťují péči
o klienty. Do úvazků se tedy nezahrne pracovník na mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovník
v pracovní neschopnosti v případě, kdy za něj v době jeho pracovní neschopnosti byl přijat jiný
pracovník.
3. Průměrný přepočtený úvazek - V Pověření a v Základní síti kraje přepočtený úvazek počítán
za kalendářní rok.
Výpočet: součet přepočtených úvazků za každý měsíc /12 měsíců.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržet 95 % rozsahu služby tak, aby nedošlo
k nadměrnému vyrovnání dle bodu 7.8 Pověření. Z tohoto důvodu je tolerována odchylka - 0,05
na úvazek pracovníka v přímé péči.

IV.

Aktualizace Základní sítě sociálních služeb

1. Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat
změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin dle regionů. Pracovní
skupiny dle regionů jsou součástí Krajské koordinační struktury pro realizaci procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.
2. Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby sociální péče
žádající o zařazení do Základní sítě kraje se posuzuje její kapacita. V souladu se strategiemi Ústeckého
kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální péče domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek v jednom objektu. V souladu
s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče
poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou podporovány pobytové služby sociální péče
následovně: chráněné bydlení s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se
zdravotním postižením a týdenní stacionáře s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší
mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.
3. Od 1. 1. 2019 je přistoupeno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/17Z/2019 ze dne
28. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do
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odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování
individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé
péči. Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb.
4. Výjimky z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb:
a) U sociálních služeb bude umožněno převádění kapacit bez vydefinování optimální kapacity v Akčním
plánu na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK změny kapacit, tj. snížení kapacity
jedné sociální služby a navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celková kapacita poskytovatele musí
být zachována nebo snížena.
b) Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené v Základní
síti kraje, vyřazení ze Základní sítě, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby na
stávající či nově vzniklou sociální službu obdobného druhu již stávajícího poskytovatele za předpokladu
potřebnosti dle Akčního plánu.
c) Pokud poskytovatel zřizuje další místo poskytování sociální služby, má možnost podat žádost o nové
místo poskytování se zachováním stávající kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči. Rozdělení služby
musí být v souladu s Akčním plánem. Pokud se jedná o místo poskytování v jiném regionu kraje,
doporučuje se v rámci evidence v Základní síti kraje k novému místu poskytování přiřadit nový
identifikátor.
d) Poskytovatel má v úmyslu zřídit novou sociální službu pro specifickou cílovou skupinu, která je
definována v aktuálně platném Střednědobém plánu sociálních služeb nebo Akčním plánu sociálních
služeb jako cílová skupina, pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné. Žádost o zařazení nové
služby (příp. navýšení kapacity stávající služby) pro specifickou cílovou skupinu je možné podat pouze
ve výjimečných případech, po řádném zdůvodnění potřebnosti a předchozí domluvě s odborem
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
e) Sociální službě zařazené do Rozvojové sítě sociálních služeb končí projekt, služba bude přeřazena do
Základní sítě sociálních služeb s původní kapacitou, viz článek 12, bod 4. V případě zájmu poskytovatele
o znovuzařazení původní kapacity a úvazků sociální služby z Rozvojové do Základní sítě je zapotřebí
podat v řádném termínu žádost. Pokud před vstupem do Rozvojové sítě nebyla služba zařazena do sítě
Základní, platí pro tyto služby stejné podmínky posuzování žádosti o vstup do Základní sítě, jako pro
služby dosud nezařazené.
f) Vznik nové služby centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče
v Ústeckém kraji.
g) Změny u sociálních služeb, které jsou v souladu s vizemi Ústeckého kraje v souvislosti s Regionálními
kartami služeb, které jsou zveřejněny v aktuálně platném Akčním plánu rozvoje sociálních služeb v
Ústeckém kraji. Podmínky, za kterých je možné provádět změny v Základní síti sociálních služeb
v souvislosti s Regionálními kartami služeb, jsou stanoveny v příloze této Metodiky (Harmonogram
k Regionálním kartám sociálních služeb Ústeckého kraje). V tomto případě není podmínkou
projednání s odborem sociálních věcí v termínu do 30. 6. (časový harmonogram aktualizace Základní
sítě kraje).
5. Žádost o udělení výjimky musí být nejprve projednána s odborem sociálních věcí Krajského úřadu.
V případě schválení podá poskytovatel sociální služby žádost o změnu v Základní síti a následně bude
žádost o udělení výjimky předložena ke schválení Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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6. Před předložením žádosti o udělení výjimky musí mít služba vyřízenou aktualizaci v Registru
sociálních služeb.
7. Před předložením žádosti Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje se sejde Odborná pracovní skupina
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních
služeb (dále jen „pracovní skupina odboru SV") za účelem projednání žádosti. Odborná pracovní
skupina odboru SV je součástí Krajské koordinační struktury pro realizaci procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Pracovní skupina odboru SV si vyžádá stanovisko
k potřebnosti sociální služby v dané lokalitě od pracovní skupiny dle regionů.
8. Oprávněným žadatelem o udělení výjimky a tím pádem o změnu v Základní síti sociálních služeb je
fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle § 78 Zákona o sociálních
službách s místem poskytování sociální služby na území Ústeckého kraje nebo je zapsána v Registru
poskytovatelů sociálních služeb.
9. I když nemá poskytovatel sociální služby v úmyslu rozšíření služby, ale naopak snížení kapacity (počtu
lůžek, individuální kapacity nebo skupinové kapacity) nebo snížení průměrných přepočtených úvazků,
je zapotřebí projednat žádost s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje v termínu do
30. 6. a následně podat žádost v řádném termínu dle časového harmonogramu.

Časový harmonogram aktualizace Základní sítě kraje

Proces

Termín

Projednání žádosti o změny v Základní síti s odborem
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

Do 30. června

Podání žádosti o zařazení/změnu v Registru poskytovatelů
sociálních služeb

Do 31. července

Výzva k podávání Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje
a Žádostí o změnu úvazků

30 dní před lhůtou pro ukončení
podávání Žádostí o zařazení
do Základní sítě kraje

Podávání Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků

1. srpna - 31. srpna

Formální posouzení Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje

průběžně v době podávání Žádostí
o zařazení do Základní sítě kraje

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá
o zařazení do Základní sítě kraje

září, říjen

Posouzení Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování
návrhu Rozvojové sítě kraje

říjen
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Projednání Základní sítě kraje ve Výboru pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje

listopad, prosinec

Schválení Základní sítě kraje Radou Ústeckého kraje
a Zastupitelstvem Ústeckého kraje

listopad, prosinec

Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje

do 10 pracovních dnů od schválení
Zastupitelstvem Ústeckého kraje

V.

Povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje

1. Poskytovatel je povinen poskytovat sociální službu v souladu s platnými právními předpisy,
s Pověřením, s Metodikami, Smlouvami a Metodikou zajištění sítě.
2. Poskytovatel je povinen umožnit výkon monitoringu a veřejnosprávní kontroly pracovníkům KÚÚK.
3. Poskytovatel je povinen sdělovat informace související s procesem plánování sociálních služeb
a koordinací Základní sítě kraje podle požadavků KÚÚK.
4. Poskytovatel je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, v případě změny
v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. daného roku vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních
služeb, na něž bylo poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci.
5. Poskytovatel sociální služby je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o změně
údajů sociální služby prostřednictvím Formuláře hlášení změn, a to s ohledem na povinnost
stanovenou Metodikami a Smlouvami nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala:
- změny v rozpočtu sociální služby,
- změna bankovního účtu.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové
adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace
sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení
plánování a registrace sociálních služeb - registrace odboru sociálních věcí KÚÚK). Poskytovatel
registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování
a registrace sociálních služeb KÚÚK o všech výše uvedených změnách.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika
zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem
hlášení změny v průběžném přehledu a závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků
z Evropského sociálního fondu.
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VI. Monitoring a veřejnosprávní kontrola ze strany Ústeckého kraje
1. Na základě shora uvedených povinností poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje je prováděn
monitoring a veřejnosprávní kontrola.
2. Monitoring a veřejnosprávní kontrola je prováděna v samostatné působnosti kraje v souladu
s Pověřením, Metodikou, Smlouvou a Metodikou zajištění sítě. V rámci monitoringu je sociální služba
posuzována podle parametrů definovaných Metodikou zajištění sítě.
3. Monitoring a veřejnosprávní kontrola směřuje především na ověření efektivity a hospodárnosti
poskytovaných sociálních služeb, dále pak na ověření rozsahu služby, místní a časové dostupnosti,
dodržování povinností vyplývajících ze smluvních závazků, kvantitativních dat o sociální službě.
4. Monitoring a veřejnosprávní kontrola sociálních služeb zařazených v Základní síti kraje probíhá
v průběhu celého roku.
5. V případě monitoringu u sociální služby zařazené do Základní sítě kraje si Ústecký kraj vyžádá
vyjádření k potřebnosti sociální služby u obce s rozšířenou působností. Dále si může vyžádat vyjádření
obce I. nebo II. typu nebo dalších institucí (např. věznice) v jejíž lokalitě sociální služba působí.
6. V případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu může navrhnout
odborná pracovní skupina odboru SV orgánům kraje vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje.
7. Sociální službu hodnotí odborná pracovní skupina odboru SV ve spolupráci s obcemi podle
následujících parametrů:
7.1 Parametr potřebnosti
a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje
Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby sociální péče
žádající o zařazení do Základní sítě kraje se posuzuje jej í kapacita. V souladu se strategiemi Ústeckého
kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální péče domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek v jednom objektu. V souladu
s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče
poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou podporovány pobytové služby sociální péče
následovně: chráněné bydlení s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se
zdravotním postižením a týdenní stacionáře s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší
mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 5 bodů.

b) Soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb
Sociální služba je v souladu s AP na daný rok, tj. v AP je vydefinována potřebnost sociální služby
v regionu. V případě nesouladu sociální služby s AP nebude sociální služba dále posuzována a proces
hodnocení bude ukončen.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 5 bodů.
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c) Stanovisko obce k potřebnosti sociální služby
Odůvodněné stanovisko obce (případně dalších relevantních institucí jako např. věznice) k potřebnosti
sociální služby, včetně vyjádření finanční podpory sociální služby obcí. Neodůvodněné stanovisko
nebude akceptováno.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 5 bodů.

7.2 Parametr dostupnosti
a) Časová dostupnost sociální služby
Sociální služba je v souladu s časovou dostupností se SPRSS uvedenou v popisu optimálního modelu
služby. Zároveň je sociální služba časově dostupná podle specifických požadavků cílové skupiny, pro
kterou je sociální služba určena.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 5 bodů.

b) Místní dostupnost sociální služby
Sociální služba je dosažitelná v místech, kde se okruh osob, pro který je sociální služba určena, nachází.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 5 bodů.

7.3 Parametr efektivity
a) Vytíženost sociální služby
Ambulantní a terénní forma služby: počet hodin věnovaných přímé péči jedním pracovníkem v rámci
jeho pracovní doby, tj. propočet plánovaného počtu hodin k zajištění základních činností na úvazek
pracovníka v přímé péči na den.
Pokud je vytíženost sociální služby v intervalu 100-80 %, obdrží sociální služba 10 bodů. V případě, kdy
je vytíženost sociální služby v intervalu 79-50 %, obdrží sociální služba 5 bodů. Při vytíženosti pod 50 %
sociální služba neobdrží body.
Pobytová forma služby: hodnocení vytíženosti na základě obložnosti.
Pokud je obložnost sociální služby v intervalu 100-85 %, obdrží sociální služba 10 bodů. V případě, kdy
je obložnost sociální služby v intervalu 84-50 %, obdrží sociální služba 5 bodů. Při obložnosti pod 50 %
sociální služba neobdrží body.
b) Personální zajištění služby
Personální zajištění služby je v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje přiměřené
personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou dostupnost.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 10 bodů.
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7.4 Parametr nákladovosti
a) Přiměřené náklady dle SPRSS
Ambulantní a terénní forma služby: hodnocení na základě nákladovosti služby na pracovní úvazek
(zahrnují se všichni zaměstnanci). Je zde přihlíženo i k celkové struktuře nákladů v porovnání se SPRSS
(personální, provozní a ostatní náklady).
Pobytová forma služby: hodnocení na základě nákladovosti služby na lůžko. Je zde přihlíženo i k celkové
struktuře nákladů v porovnání se SPRSS (personální, provozní a ostatní náklady).
Tolerance pro získání maximálního počtu 10 bodů je v intervalu +14 % až -15 % od vypočtené hodnoty
pro danou sociální službu. Pokud je nákladovost sociální služby nižší než spodní hranice intervalu,
sociální služba obdrží polovinu bodů. Sociální služba body neobdrží v případě, že je nákladovost sociální
služby vyšší než stanoví horní hranice intervalu.

b) Zajištění vícezdrojového financování
Zdroje financování organizace zahrnují i jiné veřejné zdroje než je dotace MPSV prostřednictvím
rozpočtu Ústeckého kraje, přičemž tyto jiné zdroje tvoří nejméně 8 %, respektive 5% z celkových
plánovaných nákladů na provoz sociální služby na 1 kalendářní rok, a to v souladu s Metodikou
Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na daný rok.
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 5 bodů.

c) Jiné veřejné zdroje
Do jiných veřejných zdrojů se zahrnují zejména finanční prostředky ze státního rozpočtu (vyjma dotace
MPSV prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje), z rozpočtu Ústeckého kraje, od ostatních krajů,
z rozpočtů obcí, dotace z fondů EU a další veřejné zdroje (např. příspěvky od Úřadů práce či Úřadu
vlády ČR).
Za splnění parametru obdrží služba maximálně 6 bodů.

7.5 Další hodnocené parametry
Dodržování podmínek a povinností, např. ve vazbě:
- na výsledky kontroly registračních podmínek,
- na výsledky inspekce poskytování sociálních služeb,
- na správní delikty,
- na výsledky kontroly u individuálních projektů,
- na vykazování dat dle Zákona o sociálních službách,
- na vyúčtování dotací v řádném termínu,
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- na Metodiku a Smlouvu na základě veřejnosprávní kontroly dle zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Při neplnění podmínek nebo porušení povinností ve vazbě na výše vyjmenované oblasti organizace
obdrží minusové body v rámci jednotlivých parametrů. Za každou oblast může služba obdržet v případě
porušení povinností maximálně 3 minusové body.
8. Hodnocení Žádosti o zařazení do Základní sítě kraje:
a) pokud je Žádost o zařazení do základní sítě kraje ohodnocena 50 a více body, doporučí odborná
pracovní skupina odboru SV sociální službu k zařazení či setrvání stávající služby v Základní síti kraje,
b) pokud je Žádost o zařazení do základní sítě kraje ohodnocena 49 a méně body, nedoporučí odborná
pracovní skupina odboru SV sociální službu k zařazení či setrvání stávající služby v Základní síti kraje,
c) maximální možný počet získaných bodů je 66.
d) v případě hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje nové sociální služby, která nezahájila
svou činnost, je u sociální služby hodnocen zejména parametr potřebnosti (především soulad s AP na
daný rok) a parametr dostupnosti. V případě zařazení nové sociální služby do Základní sítě kraje je
v místě poskytování sociální služby proveden monitoring pracovníky KÚÚK zpravidla do šesti měsíců
od zahájení poskytování sociální služby. Pokud bude při tomto monitoringu zjištěna nízká vytíženost,
může odborná pracovní skupina SV doporučit monitoring i v dalším kole aktualizace Základní sítě kraje.
Vykonání monitoringu však není podmínkou, dostačující je hodnocení sociální služby na základě
dostupných podkladů. Poskytovatel sociální služby bude poté vyzván k doložení požadovaných dat
o sociální službě.
9. Změny v Základní síti kraje budou vždy řešeny individuálně s ohledem na specifika dané konkrétní
situace. O změnách v Základní síti kraje rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Na základě
uskutečněných změn v Základní síti kraje bude poskytovatelům sociálních služeb vydán dodatek
k Pověření. Sociálním službám nově zařazeným do Základní sítě kraje bude vydáno Pověření.

VIII. Vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje
1. Poskytovatel může být vyřazen ze Základní sítě kraje:
a) zrušením registrace sociální služby,
b) neplněním povinností stanovených v platných právních přepisech, v Pověření, v Metodikách,
Smlouvách a Metodice zajištění sítě.
c) v případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu.
d) na základě vlastní žádosti podané v termínu 1 - 31. 3. nebo 1. – 31. 8.
O vyřazení sociální služby před předložením materiálu do ZUK rozhoduje odborná pracovní skupina.
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje a odebrání
Pověření nejpozději na zasedání, na kterém dochází ke schvalování aktualizované Základní a Rozvojové
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
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IX. Úprava rozsahu sociální služby
1. Dle bodu 5.6 Pověření může poskytovatel požádat Ústecký kraj o úpravu rozsahu sociální služby
stanoveného v příloze A Pověření, jestliže nebude zajištěno financování sociální služby ve výši alespoň
90 % vypočtené vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (např. stát, kraj, obce), za předpokladu
potřebnosti sociální služby.
2. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby podává poskytovatel na předepsaném formuláři
uveřejněném na webových stránkách: www.kr-ustecky.cz.
3. Žádost lze podat elektronicky na e-podatelna@kr-usteckv.cz. přes datovou schránku Ústeckého
kraje, osobně na podatelnu KÚÚK nebo poštou na adresu KÚÚK.
4. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby posuzují pracovníci KÚÚK na základě předložené žádosti.
Poskytovatel obdrží písemné vyrozumění o schválení či neschválení žádosti o úpravu rozsahu sociální
služby.
5. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby nebude zapracována do Základní sítě kraje. Změna rozsahu
sociální služby je platná po celý rok, pokud poskytovatel neobdrží další finanční prostředky na sociální
službu, a lze ji podat zpětně od 1. 1. daného roku.
6. Úprava rozsahu sociální služby musí být v souladu s registrací sociální služby.

X. Vyjádření kraje k projektům
1. Sociálním službám zařazeným do Základní sítě kraje vydává ÚK souhlasné stanovisko subjektu
k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu, apod. Souhlasné stanovisko se vydává
na kapacitu uvedenou v aktuálně platné Základní síti kraje.
2. Sociálním službám nezařazeným do Základní sítě kraje (nové sociální služby, stávající sociální služby,
sociální služby žádající o navýšení kapacity) může vydat ÚK souhlasné stanovisko subjektu
k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu, apod. ve struktuře:
zda poskytovatel podal Žádost o zařazení do Základní sítě kraje, zda je požadovaná kapacita sociální
služby v souladu s potřebností v AP na daný rok, konečné rozhodnutí o zařazení či nezařazení sociální
služby do Základní sítě kraje navazuje na schválení Základní sítě kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
3. Sociální služby, které nejsou v souladu se Základní sítí kraje, obdrží negativní stanovisko subjektu
k podanému projektu.
4. U poskytovatelů žádajících o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální
službu či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace investičního
záměru rozhoduje o vydání a znění stanoviska Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
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XI. Podpora center duševního zdraví
1. V návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji budou v rámci Základní
sítě kraje postupně vznikat sociální služby pro potřeby naplňování této reformy. Tyto sociální služby
budou standardním procesem včetně včasného naplánování potřebných kapacit postupně zařazovány
do základní sítě kraje po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje, viz čl. 4, bod 4.
2. Optimální kapacity sociálních služeb pro naplňování reformy psychiatrické péče budou v AP
vydefinovány s poznámkou konkrétní kapacity sociální služby v návaznosti na Centra duševního zdraví.
3. V souvislosti s výzvou Podpora center duševního zdraví, která bude vyhlášena Ministerstvem
zdravotnictví, bude těmto sociálním službám vydáno tzv. Podmíněné pověření Ústeckého kraje
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje pro potřeby výzvy Podpora Center duševního zdraví.
4. Podmíněné pověření bude obsahovat rozsah a obsah sociální služby a bude platné po dobu trvání
projektu. Donátor sociální služby, Ministerstvo zdravotnictví, přistoupí k podmíněnému Pověření,
vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.

XII. Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje
1. V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje tzv. Rozvojovou síť sociálních služeb
Ústeckého kraje (dále jen „Rozvojová síť kraje“).
2. Sociální služby budou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše uvedených
zdrojů. Sociálním službám bude vydáno tzv. Podmíněné pověření, které bude obsahovat rozsah
a obsah sociální služby a bude platné po dobu trvání projektu. Donátor sociální služby přistoupí
k podmíněnému Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.
3. Pro možné vstoupení do Rozvojové sítě kraje budou optimální kapacity v AP vydefinovány na daný
rok samostatně.
4. V případě, že poskytovatel bude do OPZ vstupovat s kapacitou sociální služby již zařazenou do
Základní sítě kraje, a zároveň bude chtít kapacitu navyšovat pro potřeby realizace projektu, dočasně
bude celá kapacita služby zařazena do Rozvojové sítě kraje. Po ukončení projektu bude původní
kapacita sociální služby opět zařazena v Základní síti kraje, navýšená kapacita do Základní sítě kraje
zahrnuta nebude.

Aktualizace Rozvojové sítě sociálních služeb
1. Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat
změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin dle regionů.
Na základě této skutečnosti probíhají pravidelné aktualizace Rozvojové sítě kraje 2x ročně. První kolo
je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje aktualizace Rozvojové sítě
kraje na následující rok.
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2. Poskytovatel sociální služby, která není zařazena Rozvojové sítě kraje, má možnost v rámci
aktualizace podat Žádost o zařazení do Rozvojové sítě kraje. Žadatel je povinen přiložit k Žádosti
o zařazení do Rozvojové sítě kraje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním
úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále
může žadatel doložit vyjádření obce II., I. obce typu nebo dalších institucí (např. věznice) v jejíž lokalitě
sociální služba působí.
3. Pro přijímání Žádostí o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
(dále jen „Žádost o zařazení do Rozvojové sítě kraje") a Žádostí o změnu průměrných přepočtených
úvazků sociální služby (dále jen „Žádost o změnu úvazků") Ústecký kraj vyhlásí výzvu, a to v souladu
s prioritami a cíli stanovenými v AP na daný rok. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách
www.kr-usteckv.cz v sekci: Sociální péče - Plánování a síť sociálních služeb - Základní síť sociálních
služeb.
4. V rámci březnové nebo srpnové aktualizace Rozvojové Sítě je možné podávat následující typy
žádosti:
a) Žádost o zařazení nové sociální služby;
b) Žádost o zařazení stávající sociální služby;
c) Žádost o změnu kapacity sociální služby zařazené v Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje;
d) Žádost o nové místo poskytování sociální služby zařazené v Rozvojové síti sociálních služeb
Ústeckého kraje.
5. Výzva pro podávání žádostí obsahuje termín a způsob podání žádostí, druhy žádostí o zařazení do
Rozvojové sítě kraje, náležitosti Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje a způsob hodnocení Žádosti
o zařazení do Rozvojové sítě kraje.
6. Sociální služba, respektive její potřebnost vdané lokalitě, musí být v souladu se SPRSS a AP na daný
rok. V případě nesouladu sociální služby se SPRSS a AP nebude sociální služba zařazena do Rozvojové
sítě kraje. Je doporučeno potřebnost sociální služby předem konzultovat s pracovníky odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK"), oddělení plánování a registrace
sociálních služeb. Pokud potřebnost sociální služby nebude konzultována s pracovníky tohoto
oddělení, nemusí být sociální služba do Rozvojové sítě kraje zařazena.
7. Sociální služby lze poskytovat dle § 78 Zákona o sociálních službách na základě oprávnění
k poskytování sociálních služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Poskytovatel
sociálních služeb je povinen poskytovat služby na základě údajů uvedených v Registru sociálních služeb,
z tohoto důvodu je nutné mít vyřízenou změnu registrace před podáním Žádosti Rozvojové sítě
sociálních služeb. Nejzazší termín pro podání žádosti o změnu registrace je 30 dní před podáním žádosti
do sítě, tzn. v rámci prvního kola aktualizace sítě do 28. 2. a v rámci druhého kola aktualizace do 31. 7.
téhož roku, kdy je žádost do sítě podávána.
8. Pracovníci oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru sociálních věcí KÚÚK si vyžádají
před jednáním Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro
plánování, kvalitu a financování sociálních služeb (dále jen „pracovní skupina odboru SV") stanovisko
k potřebnosti sociální služby v dané lokalitě od pracovní skupiny dle regionů.
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Časový harmonogram aktualizace Rozvojové sítě kraje
1. kolo aktualizace
Proces

Termín

Podání žádosti o zařazení/změnu v Registru poskytovatelů
sociálních služeb

Do 28. února

Výzva k podávání Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a
Žádostí o změnu úvazků

30 dní před lhůtou pro ukončení
podávání Žádostí o zařazení do
Rozvojové sítě kraje

Podávání Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádostí o
změnu úvazků

1. března -31. března

Formální posouzení Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje

průběžně v době podávání Žádostí o
zařazení do Rozvojové sítě kraje

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá o
zařazení do Rozvojové sítě kraje

duben, květen

Posouzení Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádostí o
změnu úvazků odbornou pracovní skupinou odboru SV,
vypracování návrhu Základní sítě kraje
Projednání Rozvojové sítě kraje ve Výboru pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje

květen
květen, červen

Schválení Rozvojové sítě kraje Radou Ústeckého kraje a
Zastupitelstvem Ústeckého kraje

květen, červen

Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje

do 10 pracovních dnů od schválení
Zastupitelstvem Ústeckého kraje

2. kolo aktualizace
Proces

Termín

Podání žádosti o zařazení/změnu v Registru poskytovatelů
sociálních služeb

Do 31. července

Výzva k podávání Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje
a Žádostí o změnu úvazků

30 dní před lhůtou pro ukončení
podávání Žádostí o zařazení
do Rozvojové sítě kraje

Podávání Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků

1. srpna - 31. srpna

Formální posouzení Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje

průběžně v době podávání Žádostí
o zařazení do Rozvojové sítě kraje
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Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá
o zařazení do Rozvojové sítě kraje

září, říjen

Posouzení Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků odbornou pracovní skupinou odboru SV,
vypracování návrhu Rozvojové sítě kraje

říjen

Projednání Rozvojové sítě kraje ve Výboru pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje

listopad, prosinec

Schválení Rozvojové sítě kraje Radou Ústeckého kraje
a Zastupitelstvem Ústeckého kraje

listopad, prosinec

Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje

do 10 pracovních dnů od schválení
Zastupitelstvem Ústeckého kraje

Podávání žádostí do Rozvojové sítě
1. Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádosti o změnu úvazků jsou přijímány v termínu
stanoveném časovým harmonogramem, viz výše. Žádosti lze podat na podatelně KÚÚK, poštou nebo
elektronicky. Pro podávání žádostí poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí
podatelnou KÚÚK. Na žádosti doručené po termínu podávání žádostí nebude brán zřetel.
2. Žadatel podává žádost samostatně na každý identifikátor sociální služby.
3. Po přijetí Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje bude provedena formální kontrola Žádosti
o zařazení do Rozvojové sítě kraje, tj. podání Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje ve stanoveném
termínu, řádné vyplnění Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje, dodání vyjádření obce k potřebnosti
sociální služby v regionu. Jestliže kraj shledá nedostatky, vyzve žadatele k doplnění. Pokud žadatel
nedostatky neodstraní do lhůty stanovené zástupcem odboru sociálních věcí KÚÚK, bude Žádost
o zařazení do Rozvojové sítě kraje z procesu hodnocení vyřazena.

Hodnocení žádostí do Rozvojové sítě
1. Na základě podané Žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje hodnotí odborná pracovní skupina odboru SV sociální službu podle následujících parametrů:
1.1 Parametr potřebnosti
a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje
Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby sociální péče
žádající o zařazení do Rozvojové sítě kraje se posuzuje její kapacita. V souladu se strategiemi Ústeckého
kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální péče domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek v jednom objektu. V souladu
s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče
poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou podporovány pobytové služby sociální péče
následovně: chráněné bydlení s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se
zdravotním postižením a týdenní stacionáře s maximální kapacitou12 klientů v jedné budově s nižší
mírou podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.
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b) Soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb
Sociální služba je v souladu s AP na daný rok, tj. v AP je vydefinována potřebnost sociální služby
v regionu. V případě nesouladu sociální služby s AP nebude sociální služba dále posuzována a proces
hodnocení bude ukončen.
c) Stanovisko obce k potřebnosti sociální služby
Odůvodněné stanovisko obce (případně dalších relevantních institucí jako např. věznice) k potřebnosti
sociální služby. Neodůvodněné stanovisko nebude akceptováno.
1.2 Parametr dostupnosti
a) Časová dostupnost sociální služby
Sociální služba je v souladu s časovou dostupností uvedenou ve SPRSS v popisu optimálního modelu
služby. Zároveň je sociální služba časově dostupná podle specifických požadavků cílové skupiny, pro
kterou je sociální služba určena.
b) Místní dostupnost sociální služby
Sociální služba je dosažitelná v místech, kde se nachází okruh osob, pro který je sociální služba určena.
1.3 Parametr efektivity
a) Personální zajištění služby
Personální zajištění služby je v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje přiměřené
personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou dostupnost. Při
monitoringu sociální služby je pouze zjišťováno personální zajištění, dále o tomto parametru rozhoduje
odborná pracovní skupina odboru SV.
8. Sociální služba žádající o vstup do Rozvojové sítě kraje musí splnit výše uvedené parametry, aby byla
do Rozvojové sítě kraje zařazena. Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV o zařazení sociální služby
do rozvojové sítě kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
9. Sociální služby po ukončení finanční podpory z evropských zdrojů mohou žádat o vstup do Základní
sítě kraje dle podmínek Metodiky zajištění sítě.
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Bod 11.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 027/2Z/2020

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2021 - malý dotační program" - Dotace v kompetenci ZÚK

Číslo
žádosti
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
5.1
7.1
7.2
8.1
9.1
9.2
11.1
12.1
13.1
13.2
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
17.1
18.1
18.2
19.1
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8

Název poskytovatele

Agentura Pondělí, z.s.
Agentura Pondělí, z.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
CEDR - komunitní spolek
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cinka, z. s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.

IČ

26537788
26537788
556203
556203
556203
556203
556203
556203
556203
40613411
40613411
40613411
40613411
40613411
40613411
14866391
68923147
68923147
26590735
27270955
27270955
26999234
70854165
26593661
26593661
27043797
27043797
27043797
27297128
27297128
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
6172865
72068396
72068396
22856838
675547
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277

ID služby

3306857
5598414
1268119
2981921
1816143
4415138
7942332
8349589
4012625
1410545
6778323
9766509
2374792
6883390
8611761
2234056
6570110
8141075
5108266
1292895
5998627
1501687
6455886
4704104
7909036
7328567
1740941
3272817
1532609
3991178
5387786
1073186
5463800
9923023
2682796
1542857
5093964
3811243
7405909
3356067
2282970
6343251
6651167
6102115
9100570
3230075
2793191
6027304
6435327
7624072

druh služby

podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace
denní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
denní stacionáře
noclehárny
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
centra denních služeb
azylové domy
osobní asistence
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
osobní asistence
pečovatelská služba
odlehčovací služby T
odborné sociální poradenství
osobní asistence
odborné sociální poradenství
denní stacionáře
pečovatelská služba
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
noclehárny
azylové domy
odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
terénní programy

11 246 570,00 Kč

Příloha č. 3
11 246 570,00 Kč

58 964 561,00 Kč

57 115 223,00 Kč

58 382 409,00 Kč

56 533 071,00 Kč

11 169 510,00 Kč

11 169 510,00 Kč

Požadavek na dotaci

Uznatelný požadavek
na dotaci

Návrh dotace na
službu v r. 2021

Celkem za organizaci

110 000,00 Kč
110 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
205 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
298 800,00 Kč
44 600,00 Kč
34 887,00 Kč
300 000,00 Kč
180 000,00 Kč
65 000,00 Kč
60 000,00 Kč
260 000,00 Kč
220 500,00 Kč
246 100,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
214 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč

110 000,00 Kč
110 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
205 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
298 800,00 Kč
44 600,00 Kč
34 887,00 Kč
300 000,00 Kč
180 000,00 Kč
65 000,00 Kč
60 000,00 Kč
260 000,00 Kč
220 500,00 Kč
246 100,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
214 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč

42 840,00 Kč
110 000,00 Kč
36 020,00 Kč
12 550,00 Kč
13 250,00 Kč
51 130,00 Kč
2 810,00 Kč
18 250,00 Kč
26 690,00 Kč
18 980,00 Kč
50 510,00 Kč
40 800,00 Kč
27 190,00 Kč
48 710,00 Kč
30 600,00 Kč
8 290,00 Kč
34 950,00 Kč
23 330,00 Kč
39 690,00 Kč
38 450,00 Kč
2 760,00 Kč
26 520,00 Kč
25 140,00 Kč
5 520,00 Kč
55 720,00 Kč
35 290,00 Kč
16 420,00 Kč
7 730,00 Kč
26 620,00 Kč
2 760,00 Kč
11 420,00 Kč
71 060,00 Kč
134 830,00 Kč
68 980,00 Kč
61 890,00 Kč
26 910,00 Kč
15 180,00 Kč
52 310,00 Kč
8 290,00 Kč
35 860,00 Kč
37 870,00 Kč
42 170,00 Kč
32 400,00 Kč
33 290,00 Kč
33 290,00 Kč
24 520,00 Kč
20 400,00 Kč
37 440,00 Kč
21 590,00 Kč
29 690,00 Kč

152 840,00 Kč

160 700,00 Kč

186 190,00 Kč

30 600,00 Kč
8 290,00 Kč
58 280,00 Kč
39 690,00 Kč
41 210,00 Kč
26 520,00 Kč
25 140,00 Kč
61 240,00 Kč
59 440,00 Kč
29 380,00 Kč

442 580,00 Kč

8 290,00 Kč
73 730,00 Kč
42 170,00 Kč

286 180,00 Kč

286 180,00 Kč

20.9
21.1
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
23.1
23.2
23.3
24.1
24.2
25.1
25.2
25.3
26.1
26.2
27.1
27.2
27.3
28.1
28.2
29.1
30.1
31.1
31.2
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
32.10
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
34.10
34.11
34.12
34.13
34.14
34.15
34.16
34.17
34.18
34.19

Člověk v tísni, o.p.s.
Demosthenes, o.p.s.
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
EDA cz, z.ú.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.

25755277
25421018
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041
70863601
70863601
70863601
41328523
41328523
40229939
40229939
40229939
828998
828998
830411
830411
830411
65650964
65650964
68454864
2474305
25034545
25034545
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46770321
46770321
46770321
46770321
46770321
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586

4941547
5330519
4731306
4894760
9407680
2987242
2027319
7041080
1988848
1760842
2013307
2185972
9753639
7429073
7908464
9801549
7001404
8731012
8541500
5153567
9823316
4159038
7285141
2862640
7877605
1534371
8221160
9011520
2548478
5964684
2241142
3403190
5624320
9518537
1269156
2417772
6566711
3189832
8464374
3209417
6081367
6540812
8981594
2365503
5844827
9071773
3935206
1214275
1621637
2046626
9462377
1657475
9425002
4265731
2882507
9131484
3097184
6303516
3376667
6105987
4103239

terénní programy
raná péče
azylové domy
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
podpora samostatného bydlení
chráněné bydlení
centra denních služeb
odborné sociální poradenství
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
odborné sociální poradenství
terénní programy
pečovatelská služba
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
pečovatelská služba
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
raná péče
chráněné bydlení
odlehčovací služby A/P
terénní programy
noclehárny
nízkoprahová denní centra
azylové domy
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
denní stacionáře
odlehčovací služby P
domovy pro seniory
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace

200 000,00 Kč
262 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
299 800,00 Kč
299 900,00 Kč
299 900,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
35 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
230 000,00 Kč
70 000,00 Kč
184 000,00 Kč
100 000,00 Kč
164 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
20 000,00 Kč
37 000,00 Kč
40 000,00 Kč
70 000,00 Kč
40 000,00 Kč
296 200,00 Kč
299 600,00 Kč
210 600,00 Kč
154 800,00 Kč
296 300,00 Kč
298 900,00 Kč
142 600,00 Kč
269 300,00 Kč
147 800,00 Kč
180 000,00 Kč
136 700,00 Kč
141 000,00 Kč
186 200,00 Kč
136 000,00 Kč
138 700,00 Kč
184 700,00 Kč
136 100,00 Kč
277 000,00 Kč
250 700,00 Kč

200 000,00 Kč
262 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
299 800,00 Kč
299 900,00 Kč
299 900,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
35 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
230 000,00 Kč
70 000,00 Kč
184 000,00 Kč
100 000,00 Kč
164 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
20 000,00 Kč
37 000,00 Kč
40 000,00 Kč
70 000,00 Kč
40 000,00 Kč
296 200,00 Kč
299 600,00 Kč
210 600,00 Kč
154 800,00 Kč
296 300,00 Kč
298 900,00 Kč
142 600,00 Kč
269 300,00 Kč
147 800,00 Kč
180 000,00 Kč
136 700,00 Kč
141 000,00 Kč
186 200,00 Kč
136 000,00 Kč
138 700,00 Kč
184 700,00 Kč
136 100,00 Kč
277 000,00 Kč
250 700,00 Kč

53 560,00 Kč
48 360,00 Kč
57 730,00 Kč
47 340,00 Kč
47 810,00 Kč
24 180,00 Kč
49 570,00 Kč
46 670,00 Kč
35 920,00 Kč
97 420,00 Kč
38 760,00 Kč
116 810,00 Kč
22 010,00 Kč
9 940,00 Kč
4 310,00 Kč
12 660,00 Kč
35 420,00 Kč
148 290,00 Kč
45 410,00 Kč
70 600,00 Kč
93 890,00 Kč
69 670,00 Kč
45 190,00 Kč
79 800,00 Kč
33 360,00 Kč
199 410,00 Kč
12 380,00 Kč
12 950,00 Kč
9 490,00 Kč
13 350,00 Kč
41 490,00 Kč
52 280,00 Kč
39 090,00 Kč
5 570,00 Kč
10 050,00 Kč
7 830,00 Kč
134 220,00 Kč
10 790,00 Kč
23 900,00 Kč
20 400,00 Kč
43 290,00 Kč
25 520,00 Kč
113 630,00 Kč
95 620,00 Kč
32 630,00 Kč
8 290,00 Kč
99 900,00 Kč
50 500,00 Kč
8 290,00 Kč
35 860,00 Kč
19 580,00 Kč
25 250,00 Kč
8 290,00 Kč
19 580,00 Kč
25 250,00 Kč
8 290,00 Kč
19 580,00 Kč
25 250,00 Kč
50 500,00 Kč
25 250,00 Kč
50 500,00 Kč

48 360,00 Kč

273 300,00 Kč

172 100,00 Kč
138 820,00 Kč
26 910,00 Kč
183 710,00 Kč
209 900,00 Kč
114 860,00 Kč
79 800,00 Kč
33 360,00 Kč
211 790,00 Kč

326 320,00 Kč

123 900,00 Kč

1 023 130,00 Kč

1 023 130,00 Kč

34.20
34.21
34.22
34.23
34.24
35.1
35.2
36.1
37.1
38.1
38.2
38.3
39.1
39.2
39.3
39.4
40.1
40.2
41.1
42.1
42.2
42.3
42.4
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
44.1
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
46.1
46.2
47.1
48.1
48.2
48.3
48.4
49.1
50.1
50.2
51.1
52.1
53.1
53.2
53.3
54.1
54.2
54.3
54.4
55.1
55.2
56.1
57.1
57.2
57.3

Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
HEWER, z.s.
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z. s.
Charitní sdružení Děčín, z. s.
Indigo Děčín, z.s.
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kleja, z.s.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Masopust, z.s.
Masopust, z.s.
Medicína Litvínov s.r.o.
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Most k naději, z.s.
Most k naději, z.s.
Mozaika z.s.
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE

44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
27324001
27324001
66000653
61325422
25419561
25419561
25419561
62769111
62769111
62769111
62769111
26590719
26590719
68975244
27000222
27000222
27000222
27000222
830437
830437
830437
830437
830437
830437
830437
1181491
75139090
75139090
75139090
75139090
75139090
25030302
25030302
26648661
27038645
27038645
27038645
27038645
26708451
26604205
26604205
47310189
65108477
65642481
65642481
65642481
46787682
46787682
46787682
46787682
63125137
63125137
22833404
570931
570931
570931

1457144
1015984
5188376
9317585
6780298
3591222
7646043
4076320
8445409
3441974
5291951
4743378
8281324
4335678
1761469
6392422
6511261
7674174
9082399
6455949
9422230
9763724
8836274
2207393
7334865
2803757
8570486
1165395
3210011
1372355
9338405
5321665
6363165
3153600
1928007
3827499
6373201
6426990
8061366
6251794
5829590
3536223
5464128
9905305
1989766
6538434
3132557
6963367
9009774
8021779
8756058
7032621
3890327
5655847
1590533
4876605
9936300
5359149
4534118
6772756
4528359

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
chráněné bydlení
osobní asistence
denní stacionáře
osobní asistence
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odborné sociální poradenství
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odlehčovací služby P
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
noclehárny
azylové domy
domy na půl cesty
azylové domy
týdenní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby A/P
chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
denní stacionáře
terénní programy
osobní asistence
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
pečovatelská služba
nízkoprahová denní centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová denní centra
osobní asistence
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
sociálně terapeutické dílny
pečovatelská služba
domovy pro seniory
odlehčovací služby P
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
odlehčovací služby P
telefonická krizová pomoc
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
terénní programy
odborné sociální poradenství
terénní programy

292 100,00 Kč
298 800,00 Kč
290 600,00 Kč
295 800,00 Kč
297 400,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
140 900,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
77 000,00 Kč
122 000,00 Kč
90 000,00 Kč
100 000,00 Kč
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
60 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
93 500,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
279 706,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
65 000,00 Kč
71 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
180 000,00 Kč
100 000,00 Kč
60 000,00 Kč
230 000,00 Kč

292 100,00 Kč
298 800,00 Kč
290 600,00 Kč
295 800,00 Kč
297 400,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
140 900,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
77 000,00 Kč
122 000,00 Kč
90 000,00 Kč
100 000,00 Kč
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
60 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
93 500,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
279 706,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
65 000,00 Kč
71 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
180 000,00 Kč
100 000,00 Kč
60 000,00 Kč
230 000,00 Kč

50 500,00 Kč
50 500,00 Kč
113 630,00 Kč
50 500,00 Kč
35 960,00 Kč
12 960,00 Kč
36 570,00 Kč
73 270,00 Kč
20 780,00 Kč
4 140,00 Kč
3 840,00 Kč
19 630,00 Kč
54 120,00 Kč
55 490,00 Kč
15 220,00 Kč
30 600,00 Kč
16 470,00 Kč
42 840,00 Kč
54 380,00 Kč
18 980,00 Kč
38 180,00 Kč
18 670,00 Kč
54 120,00 Kč
14 900,00 Kč
38 250,00 Kč
16 580,00 Kč
11 440,00 Kč
34 950,00 Kč
31 590,00 Kč
5 020,00 Kč
32 390,00 Kč
16 370,00 Kč
72 140,00 Kč
52 640,00 Kč
13 060,00 Kč
3 310,00 Kč
20 550,00 Kč
17 270,00 Kč
37 100,00 Kč
45 900,00 Kč
24 830,00 Kč
44 390,00 Kč
37 100,00 Kč
22 950,00 Kč
31 560,00 Kč
41 830,00 Kč
15 150,00 Kč
35 860,00 Kč
45 450,00 Kč
122 170,00 Kč
6 430,00 Kč
127 820,00 Kč
108 020,00 Kč
86 630,00 Kč
58 890,00 Kč
53 750,00 Kč
12 920,00 Kč
5 520,00 Kč
21 590,00 Kč
6 240,00 Kč
48 590,00 Kč

49 530,00 Kč
73 270,00 Kč
20 780,00 Kč
27 610,00 Kč

155 430,00 Kč

59 310,00 Kč
54 380,00 Kč
129 950,00 Kč

152 730,00 Kč

32 390,00 Kč

157 520,00 Kč

37 820,00 Kč
37 100,00 Kč
152 220,00 Kč
22 950,00 Kč
73 390,00 Kč
15 150,00 Kč
35 860,00 Kč
174 050,00 Kč

381 360,00 Kč

66 670,00 Kč
5 520,00 Kč

618 380,00 Kč

57.4
57.5
57.6
57.7
57.8
57.9
57.10
57.11
57.12
57.13
57.14
57.15
57.16
57.17
57.18
57.19
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.6
59.7
59.8
59.9
59.10
59.11
59.12
59.13
59.14
59.15
59.16
59.17
59.18
59.19
59.20
59.21
59.22
59.23
59.24
59.25
59.26
60.1
60.2
60.3
61.1
61.2
61.3
61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9
61.10
62.1

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70806837
70806837
70806837
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
426067

4166865
3072534
5625611
2925439
1256783
9593299
9057704
7055199
5924567
2503341
6087352
8870904
6562208
1074769
2127231
1673951
5735295
2527440
2472265
9806102
7629312
5370162
8389381
7544686
5872914
9253322
4704201
3475445
5361940
2450357
1158642
3383589
6776446
5798742
7323829
8583484
1826142
2570590
8190994
5778636
8522670
3043143
1012725
8217675
6239239
5476963
5690901
7058897
8489399
5945195
9832613
6631017
3831791
9288131
3125201
2179469
7141935
3255982
2145028
1001488
2794196

sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
krizová pomoc
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
terénní programy
nízkoprahová denní centra
terénní programy
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně terapeutické dílny
podpora samostatného bydlení
nízkoprahová denní centra
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
terénní programy
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pečovatelská služba
osobní asistence
odborné sociální poradenství
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová denní centra
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
domy na půl cesty
azylové domy
azylové domy
azylové domy
odborné sociální poradenství
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová denní centra
azylové domy
domovy se zvláštním režimem

140 000,00 Kč
184 000,00 Kč
170 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
280 000,00 Kč
60 000,00 Kč
414 000,00 Kč
16 000,00 Kč
194 000,00 Kč
278 000,00 Kč
120 000,00 Kč
174 000,00 Kč
100 000,00 Kč
60 000,00 Kč
240 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
82 972,00 Kč
90 000,00 Kč
40 000,00 Kč
22 500,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
45 000,00 Kč
70 000,00 Kč
60 000,00 Kč
80 600,00 Kč
98 998,00 Kč
80 000,00 Kč
242 200,00 Kč
115 200,00 Kč
43 200,00 Kč
22 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
45 000,00 Kč
60 000,00 Kč
240 000,00 Kč
230 000,00 Kč
105 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
170 580,00 Kč
191 080,00 Kč
277 000,00 Kč
152 900,00 Kč
299 900,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
210 900,00 Kč
300 000,00 Kč
289 240,00 Kč
300 000,00 Kč

140 000,00 Kč
184 000,00 Kč
170 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
280 000,00 Kč
60 000,00 Kč
300 000,00 Kč
16 000,00 Kč
194 000,00 Kč
278 000,00 Kč
120 000,00 Kč
174 000,00 Kč
100 000,00 Kč
60 000,00 Kč
240 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
82 972,00 Kč
90 000,00 Kč
40 000,00 Kč
22 500,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
45 000,00 Kč
70 000,00 Kč
60 000,00 Kč
80 600,00 Kč
98 998,00 Kč
80 000,00 Kč
242 200,00 Kč
115 200,00 Kč
43 200,00 Kč
22 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
45 000,00 Kč
60 000,00 Kč
240 000,00 Kč
230 000,00 Kč
105 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
170 580,00 Kč
191 080,00 Kč
277 000,00 Kč
152 900,00 Kč
299 900,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
210 900,00 Kč
300 000,00 Kč
289 240,00 Kč
300 000,00 Kč

23 900,00 Kč
30 530,00 Kč
43 290,00 Kč
18 980,00 Kč
44 390,00 Kč
51 000,00 Kč
6 240,00 Kč
69 690,00 Kč
3 610,00 Kč
46 610,00 Kč
49 570,00 Kč
21 590,00 Kč
48 850,00 Kč
21 590,00 Kč
6 630,00 Kč
55 490,00 Kč
70 520,00 Kč
31 090,00 Kč
43 290,00 Kč
164 460,00 Kč
39 230,00 Kč
55 490,00 Kč
32 390,00 Kč
12 950,00 Kč
22 500,00 Kč
32 390,00 Kč
33 290,00 Kč
5 520,00 Kč
9 940,00 Kč
20 400,00 Kč
20 400,00 Kč
30 600,00 Kč
51 000,00 Kč
30 980,00 Kč
13 480,00 Kč
6 350,00 Kč
9 490,00 Kč
38 840,00 Kč
37 100,00 Kč
6 630,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
45 000,00 Kč
9 330,00 Kč
54 120,00 Kč
48 710,00 Kč
54 120,00 Kč
5 520,00 Kč
36 080,00 Kč
40 800,00 Kč
21 590,00 Kč
20 400,00 Kč
28 480,00 Kč
16 640,00 Kč
33 290,00 Kč
23 180,00 Kč
17 740,00 Kč
20 400,00 Kč
45 760,00 Kč
72 160,00 Kč
19 330,00 Kč

618 380,00 Kč

348 590,00 Kč

731 020,00 Kč

82 400,00 Kč

299 640,00 Kč

52 830,00 Kč

62.2
63.1
63.2
64.1
64.2
64.3
64.4
65.1
65.2
65.3
65.4
66.1
67.1
68.1
68.2
69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
70.1
71.1
72.1
72.2
72.3
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
73.6
74.1
74.2
75.1
76.1
76.2
76.3
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5
78.1
79.1
79.2
79.3
79.4
80.1
81.1
82.1
82.2
82.3
82.4
82.5
82.6
82.7
82.8
82.9
82.10
82.11

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o.p.s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Poradna pro integraci, z. ú.
Poradna pro integraci, z. ú.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s.
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
SPZ Teplice z.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

426067
426113
426113
21551413
21551413
21551413
21551413
63154935
63154935
63154935
63154935
27284506
44555385
67362621
67362621
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
26670763
69898588
69411239
69411239
69411239
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
65607368
65607368
62231294
26540495
26540495
26540495
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
8183571
68954221
68954221
68954221
68954221
26613468
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412

2740854
5658772
1427288
1991853
8897392
2868960
2597207
9223369
4302274
8743040
3964750
7806201
5458864
6917580
5373127
7406243
2230344
9564563
3190373
7212518
7160480
4095789
2702489
9399765
4709041
5509784
1280221
8623993
2714387
9817183
1014491
6394439
7425112
9772872
3861378
4452113
6288509
8052393
1049767
8986384
4810034
7359147
6315827
9512421
9381472
9736016
9031562
1901964
1348497
3687948
7896718
8443953
1475555
7160060
5554461
3454712
5657843
1179103
9118818
5922648
7902701

pečovatelská služba
azylové domy
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
pečovatelská služba
odlehčovací služby T
odlehčovací služby T
pečovatelská služba
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
denní stacionáře
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
intervenční centra
telefonická krizová pomoc
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
tlumočnické služby
tlumočnické služby
tlumočnické služby
tlumočnické služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

300 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
178 260,00 Kč
77 649,00 Kč
102 399,00 Kč
53 435,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 035 338,00 Kč
287 000,00 Kč
294 964,00 Kč
295 335,00 Kč
78 000,00 Kč
81 112,00 Kč
52 200,00 Kč
12 400,00 Kč
36 760,00 Kč
26 760,00 Kč
207 253,00 Kč
80 000,00 Kč
240 000,00 Kč
150 000,00 Kč
250 000,00 Kč
35 460,00 Kč
62 000,00 Kč
45 000,00 Kč
91 000,00 Kč
62 000,00 Kč
76 000,00 Kč
35 000,00 Kč
30 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
211 718,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
110 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
62 000,00 Kč
300 000,00 Kč
170 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
136 000,00 Kč
114 338,00 Kč
95 269,00 Kč
147 707,00 Kč
95 871,00 Kč
79 299,00 Kč
104 974,00 Kč
73 229,00 Kč
78 438,00 Kč
100 710,00 Kč
123 798,00 Kč
74 470,00 Kč

300 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
178 260,00 Kč
77 649,00 Kč
102 399,00 Kč
53 435,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
287 000,00 Kč
294 964,00 Kč
295 335,00 Kč
78 000,00 Kč
81 112,00 Kč
52 200,00 Kč
12 400,00 Kč
36 760,00 Kč
26 760,00 Kč
207 253,00 Kč
80 000,00 Kč
240 000,00 Kč
150 000,00 Kč
250 000,00 Kč
35 460,00 Kč
62 000,00 Kč
45 000,00 Kč
91 000,00 Kč
62 000,00 Kč
76 000,00 Kč
35 000,00 Kč
30 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
211 718,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
110 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
62 000,00 Kč
300 000,00 Kč
170 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
136 000,00 Kč
114 338,00 Kč
95 269,00 Kč
147 707,00 Kč
95 871,00 Kč
79 299,00 Kč
104 974,00 Kč
73 229,00 Kč
78 438,00 Kč
100 710,00 Kč
123 798,00 Kč
74 470,00 Kč

33 500,00 Kč
50 510,00 Kč
39 690,00 Kč
56 600,00 Kč
26 990,00 Kč
31 620,00 Kč
8 840,00 Kč
54 160,00 Kč
42 060,00 Kč
8 080,00 Kč
11 110,00 Kč
48 750,00 Kč
122 860,00 Kč
45 900,00 Kč
32 050,00 Kč
35 070,00 Kč
77 750,00 Kč
23 750,00 Kč
7 140,00 Kč
36 720,00 Kč
16 830,00 Kč
16 580,00 Kč
8 730,00 Kč
33 290,00 Kč
13 200,00 Kč
8 840,00 Kč
10 790,00 Kč
20 400,00 Kč
20 400,00 Kč
51 000,00 Kč
33 290,00 Kč
38 840,00 Kč
23 050,00 Kč
14 420,00 Kč
30 520,00 Kč
21 580,00 Kč
4 140,00 Kč
8 290,00 Kč
158 980,00 Kč
49 500,00 Kč
10 690,00 Kč
66 530,00 Kč
16 080,00 Kč
33 770,00 Kč
63 570,00 Kč
3 860,00 Kč
70 820,00 Kč
44 470,00 Kč
28 070,00 Kč
30 600,00 Kč
20 840,00 Kč
20 210,00 Kč
14 530,00 Kč
12 000,00 Kč
7 180,00 Kč
8 290,00 Kč
4 420,00 Kč
16 970,00 Kč
18 920,00 Kč
33 940,00 Kč
18 270,00 Kč

52 830,00 Kč
90 200,00 Kč

124 050,00 Kč

115 410,00 Kč
48 750,00 Kč
122 860,00 Kč
77 950,00 Kč

197 260,00 Kč

16 580,00 Kč
8 730,00 Kč
55 330,00 Kč

174 720,00 Kč

37 470,00 Kč
30 520,00 Kč
34 010,00 Kč

301 780,00 Kč

33 770,00 Kč
182 720,00 Kč
28 070,00 Kč
30 600,00 Kč

175 570,00 Kč

83.1
83.2
83.3
83.4
83.5
83.6
83.7
84.1
84.2
84.3
86.1
86.2
87.1
87.2

Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Valerie-Homecare, s.r.o.
Valerie-Homecare, s.r.o.
Vavřinec, z. s.
Vavřinec, z. s.

65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
70809828
70809828
6479600
6479600
1539353
1539353

4830342
9813289
6987486
6268396
5486070
4903149
4617622
1806649
7363041
5093498
8643582
9489149
1351398
2001131

terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
sociálně terapeutické dílny
denní stacionáře
odlehčovací služby T
domovy pro seniory
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

133 000,00 Kč
145 000,00 Kč
145 000,00 Kč
122 000,00 Kč
204 000,00 Kč
234 000,00 Kč
115 000,00 Kč
82 500,00 Kč
33 000,00 Kč
84 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

133 000,00 Kč
145 000,00 Kč
145 000,00 Kč
122 000,00 Kč
204 000,00 Kč
234 000,00 Kč
115 000,00 Kč
82 500,00 Kč
33 000,00 Kč
84 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

32 390,00 Kč
45 900,00 Kč
46 060,00 Kč
33 850,00 Kč
57 160,00 Kč
88 230,00 Kč
57 160,00 Kč
17 230,00 Kč
11 950,00 Kč
13 710,00 Kč
8 130,00 Kč
16 860,00 Kč
50 510,00 Kč
57 440,00 Kč

360 750,00 Kč

42 890,00 Kč
24 990,00 Kč
107 950,00 Kč

Bod 11.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 028/2Z/2020

Příloha č. 2

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2021"

1 999 890

1 999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

1.1

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

1.2

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

71235868 28.října 1155/2

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

405 02 Děčín 1

405 02 Děčín 1

7461655

9695946

Návrh dotace v
roce 2021

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé

60 650

terénní programy

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé terénní programy

89 880

CELKEM ZA
ORGANIZACI

231 790
1.3

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7392909

odborné sociální
poradenství

Děčínské doléčovací
centrum - odborné
sociální poradenství

7 770

1.4

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

6849315

služby následné
péče

Děčínské doléčovací
centrum - služby
následné péče

73 490

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2021"

1 999 890

1 999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

Návrh dotace v
roce 2021

2.1

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

4677905

kontaktní centra

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

48 150

2.2

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

7108907

terénní programy

Terénní program

92 920

CELKEM ZA
ORGANIZACI

262 700
2.3

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

5587211

odborné sociální
poradenství

Ambulantní
adiktologické služby

81 090

2.4

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

9258026

odborné sociální
poradenství

Krajská adiktologická
ambulance pro děti a
dorost

40 540

3.1

Most k naději, z.s.

63125137

434 01 Most

8582685

kontaktní centra

K – centrum Most

82 270

Petra
Jilemnického1929/9

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2021"

1 999 890

1 999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

3.2

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

4741952

terénní programy

Terénní protidrogový
program pro okres
Most, Teplice a Louny

3.3

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

4417327

kontaktní centra

K – centrum Žatec

Návrh dotace v
roce 2021

CELKEM ZA
ORGANIZACI

226 220

68 590
488 230

3.4

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

1916764

služby následné
péče

Centrum pro rodinu a
následnou péči

11 820

3.5

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

6384214

odborné sociální
poradenství

Protidrogové programy
v penitenciárních
zařízeních

62 170

3.6

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

7660838

odborné sociální
poradenství

Sociální protidrogová
poradna

37 160

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2021"

1 999 890

1 999 890

číslo žádosti

Žadatel

4.1

sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

426105 Tylova 1239/16

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

412 01 Litoměřice Předměstí

2467540

kontaktní centra

Kontaktní centrum
Litoměřice

Návrh dotace v
roce 2021

CELKEM ZA
ORGANIZACI

60 820
101 530

4.2

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

412 01 Litoměřice Předměstí

2997661

terénní programy

Terénní program
Litoměřicka

40 710

5.1

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

9046179

kontaktní centra

K - centrum Kadaň

43 080

5.2

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

5425697

terénní programy

Terénní program
Kadaňsko

5.3

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

1348958

kontaktní centra

K-centrum Chomutov

426105 Tylova 1239/16

114 030

66 900

381 970

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2021"

1 999 890

1 999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

Návrh dotace v
roce 2021

5.4

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6042330

terénní programy

Terénní program
Chomutovsko

91 230

5.5

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6964061

odborné sociální
poradenství

Poradna Světlo

66 730

6.1

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

6427324

kontaktní centra

Kontaktní centrum
WHITE LIGHT I.
Teplice

84 130

6.2

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9535462

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Teplicko

57 100

6.3

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
WHITE LIGHT I.
Rumburk

40 880

9185704

CELKEM ZA
ORGANIZACI

381 970

533 670

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2021"

1 999 890

1 999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

Návrh dotace v
roce 2021

6.4

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9684988

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Šluknovsko

61 150

6.5

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7968327

terapeutické
komunity

Terapeutická
komunitaWHITE
LIGHT I.

166 410

6.6

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

5291489

služby následné
péče

Následná péče o
exuživatele drog s
podporovaným
bydlením

44 260

6.7

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7975725

odborné sociální
poradenství

Ambulantní léčba a
poradenství pro osoby
ohrožené závislostním
chováním

79 740

CELKEM ZA
ORGANIZACI

533 670

bod 13.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/2Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.48
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 108/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), ve znění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 43),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 45),
úplné znění ze dne 7.1.2020,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 9.3.2020 (dodatek č. 46),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/2Z/2020 ze dne 16.12.2020 (dodatek č. 47)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/2Z/2020 ze dne 16. prosince 2020 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušuje následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Chomutov I
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
2443/2
314
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
2445/1
595
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Chomutov, č.p. 3587, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č. 2445/1
2445/3
3
ostatní plocha
jiná plocha
2448/1
1442
ostatní plocha
jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021
V Ústí nad Labem dne ………………. 2020.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

bod 13.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 030/2Z/2020

bod 13.2 příloha 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 30
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 245/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
se sídlem v Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10.2004(dodatek č. 1)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 11)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 13)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 16)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 18)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek 29)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/2Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Chomutov I
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
2443/2
314
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha
2445/1
595
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Chomutov, č.p. 3587, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č. 2445/1
2445/3
3
ostatní plocha
jiná plocha
2448/1
1442
ostatní plocha
jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021

2

V Ústí nad Labem dne …………….. 2020
..............
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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bod 14.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 031/2Z/2020

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
Číslo jednací:

19/SML2879/01/SoPD/ZD

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené dne 9. 10. 2019
dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
……………………
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Sídlo:
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Mgr. Davidem Soukupem, jednatelem
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Břuska, technický ředitel Penta Hospitals CZ
E-mail/telefon: jan.bruska@pentahospitals.cz/+420 734 511 169
IČ:
25443801
DIČ:
CZ25443801
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217233913/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 333431
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

strana 1 / 3

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ uzavřené dne 9. 10. 2019 (dále jen
„dodatek“)
1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změnám na straně příjemce a z důvodu změn
dříve uvedených skutečností, se dohodly na následujících změnách Smlouvy
o poskytnutí investiční dotace ze dne 9. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) takto:
Původní údaje příjemce se v části
Sídlo:
Zastoupený:

17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem
MUDr. Josefem Krajníkem, jednatelem
Ing. Jakubem Zavoralem, Ph. D., jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Petra Voglová, vedoucí ekonomického oddělení
E-mail/telefon:
petra.voglova@pnsp.cz/+420 416 858 337
Bank. spojení:
Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 159714777/0600
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.
C 18651
ruší
a
nově se nahrazují
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Mgr. Davidem Soukupem, jednatelem
Mgr. Jan Břuska, technický ředitel Penta Hospitals CZ
jan.bruska@pentahospitals.cz/+420 734 511 169
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217233913/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod. sp. zn. C 333431
2. Dále se smluvní strany z důvodu změny pořizovaného vybavení, které si bude schopen
příjemce pořídit za dotaci poskytovatele, dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy takto:
Původní příloha č. 1 smlouvy (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2019“ ze dne 29. 7. 2019) se ruší
a
nově nahrazuje přílohou tohoto dodatku (Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ ze dne 23. 9. 2020).
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním
jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který
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zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci
do datové schránky ID: ga9tux5.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. …/Z/2020 ze dne 16. 12. 2020.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce
Podřipská nemocnice s poliklinikou
Roudnice n. L., s.r.o.
Mgr. David Soukup, jednatel

Příloha:
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“
ze dne 23. 9. 2020 (bez povinných příloh)
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bod 14.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 032/2Z/2020

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji v roce 2021
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb,
pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oboru:
všeobecný praktický lékař; pro spádovou oblast okresu Litoměřice ordinace v oboru:
praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne xx. xx. 2020
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Návrh ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v r. 2021 včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů








stanoviště Děčín
-

ordinace LPS pro dospělé

-

provozovatelé: poskytovatelé zdravotních služeb, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení praktických lékařů ČR,
uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz (doporučeno
telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře),
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: dle rozpisu provozovatelů
Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní
vchod, tel. 412 705 473 nebo 412 705 475)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

Rumburk,

areál

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.
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Lužické

nemocnice







-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litoměřice
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)

-

provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s. (resp. Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Litoměřice, a.s.)

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatelé: Nemocnice Litoměřice, a.s.,
adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel. 416 723 125;
MUDr. Martina Procházková,
adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290.
Rozpis služeb provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

-







Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 221)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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bod 14.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 032/2Z/2020

Krajský úřad
ČJ:
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
název města
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
CZ…
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
1.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon), odpovědný za organizaci a zajištění lékařské
pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit
tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní strany tuto
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti „Město“cka.

2.

Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2021“ (dále jen „Způsob“),
který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař / praktický lékař
pro děti a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města) uzavřena mezi
„Městem“ a vybraným poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veřejné
služby, přičemž lékařská pohotovostí služba bude zajištěna v pracovních dnech
i ve dnech pracovního klidu. (event. pouze v pracovních dnech nebo pouze
ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena dle města)
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1.

Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne xx. 12. 2020 dotaci ve výši ……,- Kč (slovy: …… korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ……, pod UZ (účelovým znakem)
400.
Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

2.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

3.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

4.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2021 (dále
jen „projekt“).

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2021
ve spádové oblasti Město“cka.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), tj. na úhradu
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby dle odst. 2 preambule této smlouvy.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise 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 udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“).
6. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak,
aby LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru všeobecný praktický lékař
/praktický lékař pro děti a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města)
v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu (event. pouze v pracovních
dnech nebo pouze ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena dle
města).
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
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1. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 28. 2. 2022. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování na žádost
příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu v podobě ročního výkazu
o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS (viz příloha č. 2 smlouvy),

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS (viz příloha č. 3 smlouvy),

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

6. Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace zaslat také v elektronické podobě
na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději
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do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem
poskytovatele.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto
smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
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zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona
č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých
prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení
méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy dle odst. 1 - 3 je příjemce oprávněn použít
dotaci na účel sjednaný touto smlouvou k úhradě uznatelných nákladů vzniklých
do okamžiku zániku smlouvy a následně je povinen do 30 dnů od zániku smlouvy
předložit poskytovateli závěrečnou zprávu přiměřeně dle čl. III. odst. 6 této smlouvy
a vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Ostatní ujednání
1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
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provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

5.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne xx. 12. 2020.

6.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města (název
města)…………… č. ………… ze dne ………..

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
od 1. 1. 2021
Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS
Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
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Příloha č. 1:

Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní
služby v Ústeckém kraji v roce 2021
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb,
pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oboru:
všeobecný praktický lékař; pro spádovou oblast okresu Litoměřice ordinace v oboru:
praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne xx. xx. 2020
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:

Návrh ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v r. 2021
včetně zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů








stanoviště Děčín
-

ordinace LPS pro dospělé

-

provozovatelé: poskytovatelé zdravotních služeb, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení praktických lékařů ČR,
uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz (doporučeno
telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře),
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: dle rozpisu provozovatelů
Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní
vchod, tel. 412 705 473 nebo 412 705 475)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

Rumburk,

areál

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Kadaň
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Lužické

nemocnice







-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litoměřice
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)

-

provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s. (resp. Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Litoměřice, a.s.)

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatelé: Nemocnice Litoměřice, a.s.,
adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel. 416 723 125;
MUDr. Martina Procházková,
adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290.
Rozpis služeb provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.
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o


stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

-







o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 221)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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Příloha č. 2:
Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS

Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. Materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé)
Období – rok
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Příloha č. 3:

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
Rok:

Provozovatel LPS:

Ordinace LPS:

Stanoviště LPS:

Ordinační doba LPS (od - do)
Měsíc

Po-Pá

So, Ne, sv.

Počet hodin
(celkem)

Počet ošetřených pacientů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá)
Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS
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bod 15.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 034/2Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bod 15.1 příloha 1

DODATEK Č.45
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 6/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
se sídlem: Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00082201
(dále jen organizace)
ze dne 20. června 2001, usnesení č. 2/10/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 15),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10.8.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 21.4.2015,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/24Z/2015 ze dne 7.9.2015 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 25.1.2016,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 43),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 44),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Ústí nad Labem
Parcela:
výměra (m2) druh pozemku
5175/20
796
ostatní plocha
5175/23
28
ostatní plocha

způsob využití
zeleň
jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.35
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 10/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace
se sídlem: Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00673358
(dále jen organizace)
ze dne 20. června 2001, usnesení č. 2/10/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 11),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 22),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32),

úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 33)
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 046/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Teplice
Parcela:
výměra (m2) druh pozemku
způsob využití
3
944
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Teplice, č.p. 768, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 3
9/2
999
ostatní plocha
jiná plocha
11/2
174
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 11/2

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.35
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 61/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace
se sídlem: U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 70839913
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104/2004 ze dne 22.9.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 050/13Z/2017 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 33),

úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Teplice-Trnovany
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
912/1
1819
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Trnovany, č.p. 110, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 912/1
912/2
57
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 912/2
913/1
128
ostatní plocha
manipulační plocha
913/3
116
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 913/32
914
410
ostatní plocha
zeleň
(pozemek vznikl sloučením dílu „a“ p.č. 914 o výměře 404 m2 a dílů „c+d“ o výměře 6 m2, které
byly odděleny z pozemku p.č. 2327 geometrickým plánem č. 2864-77/2018 ze dne 24.7.2018)
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
vrata
na p.č. neuvedeno, katastrální území Teplice-Trnovany
betonová zídka
na p.č. neuvedeno, katastrální území Teplice-Trnovany

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.31
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 68/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
se sídlem: Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 11),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 19), úplné znění
ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Teplice
Parcela:
výměra (m2) druh pozemku
způsob využití
3
944
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Teplice, č.p. 768, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 3
9/2
999
ostatní plocha
jiná plocha
11/2
174
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 11/2

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.30
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 95/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
se sídlem: Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČO: 47326484
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 12),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území: Hora Svaté Kateřiny
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
1472/1 díl „a“
94
ostatní plocha
manipulační plocha
(odděleno z pozemku p.č. 1472/1 o výměře 2219 m2 geometrickým plánem č. 603-145/2019 ze
dne 30. 5. 2019)

2.

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se upravuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření (změna
výměry) na:

Katastrální území: Hora Svaté Kateřiny
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
1472/1
2125
ostatní plocha

způsob využití
manipulační plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.47
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 108/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), ve znění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 21.4.2015,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 43),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 45),
úplné znění ze dne 7.1.2020,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 9.3.2020 (dodatek č. 46)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
sportovní hřiště
stavba plotu
stavební buňka
2.

na p.č. 2258/2
na p.č. 2258/3
na p.č. 2258/3

katastrální území Kadaň
katastrální území Kadaň
katastrální území Kadaň

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
plot
3.
D)

na p.č. 1397/2, 1431,2, 1432, 1445

V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM
344

E)

katastrální území Jirkov

Popis
Sklápěcí konstrukce na basketbal

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Číslo DM
248
766/1
766/2
804/1
890/1
908/1
941/1
973/1
973/2
973/3
1110/1
1110/2
1110/3
1110/4

Popis
Zařízení chladící výčepní
Reproduktor Sony 215
Reproduktor Sony 215
Kůň s madly
Mycí dřez nerez
Světlo Beverly 12V/100W
Koberec zátěžový černý
Závěsné sítě
Závěsné sítě
Závěsné sítě
Skříň šatní malá 2
Skříň šatní malá 2
Skříň šatní malá 2
Skříň šatní malá 2

H)

1111/1
1111/2
1111/3
1111/4
1111/5
1111/6
1111/7
1111/8
1111/9

Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4

1632/1
1761/1
1913/1
2005/9
667/20
667/21
667/22
667/23
667/25
667/26
667/30

Vitrína chladící Laska
Barová stěna černá lamino
Televizor Thomson
Satelitní přijímač
Skříň šatní s nástavcem
Skříň šatní s nástavcem
Skříň šatní s nástavcem
Skříň šatní s nástavcem
Skříň šatní s nástavcem
Skříň šatní s nástavcem
Skříň šatní s nástavcem

1111/10
1111/11
1111/12
1111/13
1111/14
1111/15
1111/16
1111/17
1111/18
1111/19
1111/20
1111/21
1111/22
1111/23
1111/24
1111/25
1111/26
1111/27
1111/28

Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4
Skříň šatní velká 4

Operativní evidence – účet 902
U-1219
Stůl kruhový o 900 mm
U-3/06
Modem ADSL X8122
U-31/3
Laťka na s. o tyči Altius 4,5 m sign
U-437/4
Skříň nástavec A201
U-465/1
Stůl pod video + TV
U-553/1
židle otočná čalouněná na kolečkách
U-732/1
Knihovna
U-792/1
Stojan duralový
U-792/2
Stojan duralový
U-799/1
Ribstoly
U-799/2
Ribstoly
U-799/3
Ribstoly
U-799/4
Ribstoly
U-799/5
Ribstoly
U-799/6
Ribstoly

U-799/7
U-802/1
U-806/1
U-807/1
U-807/2
U-807/3
U-807/4
U-807/5
U-824/1
U-824/2
U-827/1
U-828/1
U-829/1
U-829/2
U-829/3
U-829/4
U-830/1
U-830/2
U-889/1
U-892/3
U-892/4
U-892/5
U-892/6
U-893/1
U-893/2
U-893/3
U-893/4
U-893/5
U-893/6
U-893/7
U-893/8
U-893/9
U-897/1
U-1134/1
U-1134/2
U-1134/3
U-1134/4
U-1134/5
U-1219/4
U-1219/5
U-1219/6
U-1219/7
U-1219/8
U-1219/9
U-1333/1
U-1333/2
U-1333/3
U-1333/4
U-1333/5
U-1937/1
U-1937/2
U-1937/3
U-1937/4
U-1937/5
U-1937/6
U-1937/7
U-1937/8

Ribstoly
Kladina sloupová
Stůl železný
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Mechanický žebřík
Mechanický žebřík
Konstrukce šplh lana
Konstrukce šplh tyč
Tyč na šplh
Tyč na šplh
Tyč na šplh
Tyč na šplh
Lano na šplh
Lano na šplh
Popelník stojanový
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Stůl restaurační černý
Záclona 13,2 m
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Stůl restaurační
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová

U-243/11
U-243/12
U-243/15
U-435/22
U-440/11
U-440/13
U-806/10
U-806/11
U-806/12
U-806/13
U-806/14
U-806/15
U-807/19
U-807/30
U-807/31
U-807/32
U-807/33
U-807/34
U-807/35
U-807/36
U-807/37
U-807/38
U-807/39
U-807/40
U-807/41
U-807/42
U-807/43
U-807/44
U-807/45
U-807/46
U-807/47
U-807/48
U-807/49
U-807/50
U-807/51
U-807/52
U-807/73
U-892/10
U-892/11
U-892/12
U-892/13
U-892/14
U-892/15
U-892/16
U-892/17
U-892/18
U-892/19
U-892/20
U-892/21
U-892/22
U-892/23
U-892/24
U-892/25
U-892/26
U-892/27
U-892/28
U-892/29

Židle koženková jekl
Židle koženková jekl
Židle koženková jekl
Skříň s del. vloz. A 100
Křeslo Kancelex na kolečkách
Křeslo Kancelex na kolečkách
Stůl železný
Stůl železný
Stůl železný
Stůl železný
Stůl železný
Stůl železný
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená

U-892/30
U-892/31
U-892/32
U-892/33
U-892/34
U-892/35
U-892/36
U-892/37
U-892/38
U-892/39
U-893/10
0022/2009
0051/2010
0052/2010
0062/2010
0064/2010
2008/0313
U-1219/26
U-1219/28
U-1219/29
U-1219/36
U-1219/37
U-1219/38
U-1219/39
U-1219/40
U-1219/41
U-1219/42
U-1219/43
U-1219/44
U-1219/45
U-1219/46
U-1219/47
U-1219/48
U-1219/49
U-1219/50
U-1937/15
U-1937/16
U-1937/17
U-1937/18
U-1937/19
U-1937/20
U-1937/21
U-1937/22
U-1937/23
U-1937/24
U-1937/25
U-1937/26
U-1937/27
U-807/1002
U-807/1003
U-807/1004
U-807/1005
U-807/1006
U-807/1007
U-807/1008
U-807/1009
U-807/1010

Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Židle čalouněná červená
Stůl restaurační černý
Skládací židle (110 ks)
Brankářská rukavice Adidas
Brankářská rukavice Adidas
Míč softbal (2 ks)
Síťka na stolní tenis
Židle skládací THOMAS (302 ks)
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Stůl kruhový o 900 mm
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Válenda EKO-Epedová
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský
Stůl hospodský

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 116/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace
se sídlem: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 15),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/30Z/2020 ze dne 22.6.2020 (dodatek č. 32)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
E)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Číslo DM
S1
S10
S100
S101
S102
S103
S104
S11
S12
S13
S19
S2
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S4
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S5
S50
S51
S52
S53
S54

Popis
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Vysavač Zelmer Solaris 55
Vysavač Zelmer Solaris 55
Vysavač Zelmer Solaris 55
Vysavač Zelmer Solaris 55
Vysavač Zelmer Solaris 55
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Notebook Toshiba NB Satel
Multifunkční zařízení
Sporák BEKO
Sporák BEKO
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Pračka Goddess
Notebook Toshiba NB Satel
Televizor LCD Panasonic
Televizor LCD Samsung
Televizor LCD Panasonic
Televizor LCD Panasonic
Televizor LCD Panasonic
Televizor LCD Panasonic
Televizor LCD Panasonic
Televizor LCD Panasonic
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Notebook Toshiba NB Satel
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris

S55
S56
S57
S58
S59
S6
S60
S62
S63
S64
S65
S66
S67
S68
S69
S7
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S8
S82
S83
S84
S85
S86
S87
S88
S89
S9
S90
S91
S92
S93
S94
S95
S96
S97
S98
S99

Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Vysavač Zelmer Solaris
Notebook Toshiba NB Satel
Vysavač Zelmer Solaris
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Notebook Toshiba NB Satel
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
El.sporák Baumatic
Televizor LCD Samsung
Televizor LCD Samsung
Televizor LCD Samsung
Televizor LCD Samsung
Myčka Zanussi
Notebook Toshiba NB Satel
Pračka Fagor
Pračka Fagor
Pračka Goddess WFC
Pračka Goddess WFC
Pračka Goddess WFC
Pračka Goddess WFC
LCD TV Samsung LE32D550
Pračka Goddess WFC
Notebook Toshiba NB Satel
LCD TV Samsung LE32D550
LCD TV Samsung LE32D550
LCD TV Samsung LE32D550
LCD TV Samsung LE32D550
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Chladnička Gorenje
Myčka Zanussi

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.41
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 141/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
se sídlem: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/46/2002 ze dne 6.11.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 72/97/2004 ze dne 2.6.2004 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/22R/2005 ze dne 23.11.2005 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10. 8. 2011 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 37),
úplné znění ze dne 21.4.2015,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se upravují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření (sloučení
pozemků) na:
Katastrální území: Křešice u Děčína
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
198
2203
ostatní plocha
jiná plocha
(pozemek vznikl sloučením p.č. 197 o výměře 392 m2 a p.č. 198 o výměře 1811 m2)
2. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se upravují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření
(rozdělení pozemku) na:
Katastrální území: Křešice u Děčína
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
201/1
22
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č. 201/1
201/2
88
ostatní plocha
jiná plocha
(pozemky vznikly rozdělením p.č. 201 o výměře 110 m2)

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.48
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 145/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín - Libverda, příspěvková organizace
se sídlem: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, IČO: 47274654
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 18),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/122R/2008 ze dne 6.8.2008 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 38),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 43),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 44),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 46),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 47),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Březiny u Děčína
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 132/1
359
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Děčín XXVII-Březiny, č.p. 77, byt. dům
Stavba stojí na pozemku p.č. St. 132/1
Podíl: 11495/45785
Budovy a stavby
Katastrální území:
Č.p./Č.jednotky
77/301

Březiny u Děčína
způsob využití
podíl na společ. částech domu a pozemku
jiný nebytový
prostor
11495/45785
Parcela St. 132/1, zastavěná plocha a nádvoří, 359 m2
Součástí je stavba: Děčín XXVII-Březiny, č.p. 77, byt. dům, LV 1192

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.37
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 153/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola,
Děčín, příspěvková organizace
se sídlem: Teplická 65, Děčín IX–Bynov, 405 05 Děčín, IČO: 65082133
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 162/66/2003 ze dne 9.7.2003 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/129R/2008 ze dne 13.10.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 4.1.2018,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
hřiště
na p.č. 814/3, katastrální území Bynov

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 164/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace
se sídlem: č. p. 417, 407 81 Lipová, IČO: 00412074
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
nová kotelna
na St. 126, katastrální území Lipová u Šluknova

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.46
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 178/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace
se sídlem: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46773762
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 6/74/2003 ze dne 15.10.2003 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/68R/2011 ze dne 5.1.2011 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 37),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/24Z/2015 ze dne 7.9.2015 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 25.1.2016,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 41),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 43),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2020 ze dne 16. prosince 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Roudnice nad Labem
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
3647/1
467
ovocný sad
3647/2
16
zastavěná plocha a nádvoří
3647/6
415
ovocný sad
3647/7
399
ovocný sad
3647/8
498
ovocný sad
3647/10
469
ovocný sad
3647/11
418
ovocný sad
3647/12
484
ovocný sad
3647/13
369
ovocný sad
3647/14
512
ovocný sad
3647/17
450
ovocný sad
3647/18
476
ovocný sad
3647/19
460
ovocný sad
3647/20
431
ovocný sad
3647/21
628
ovocný sad
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 16. prosince 2020
V Ústí nad Labem dne 16. prosince 2020

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

bod 18.2 příloha 3.pdf k usnesení č. 036/2Z/2020

bod 19.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/2Z/2020

Příloha č. XX

ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE
schválených s účinností ode dne 1. 7. 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze
dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017, č.
015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 a č. 031/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019.
I.
1. Článek 1 odst. 5 se mění takto:
„Příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovací listiny se odchylují od vzorů dle odst. 3.
tohoto článku jsou: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, SPZ
Triangle, příspěvková organizace a Krajská majetková, příspěvková organizace.“
2. Příloha č. 1a) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje se mění takto:
Článek XII. odst. 11 písm. a) po změně zní:
„provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných pravidel pro zadávání
veřejných zakázek schválených zřizovatelem a dle vnitřních předpisů ředitele Krajského
úřadu Ústeckého kraje upravujících pravidla pro zadávání veřejných zakázek,“

II.
Změna pravidel je účinná dnem 1. 1. 2021.
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK č. 87
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Tolstého 1232/27, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 76),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č 79)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21.10. 2019 (dodatek č. 80),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 127/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 84),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č
(dodatek č. 85),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/1Z/2020 (dodatek č. 86),

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č…../Z/2020 ze dne
zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

se výše uvedená

1. Článek XII., odst. 10 po změně zní:
10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních prací
organizací:
10.1. Pro středisko Lužická nemocnice Rumburk:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací do
částky, která nepřevyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než
1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 5.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý
případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic (na základě doporučení vedoucího
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší než
1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý
případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic (na základě doporučení vedoucího
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než
5.000.000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje
(na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,
e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší než
6.000.000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje
(na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,
f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení podle §
48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení předchozího
vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o vyloučení
účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím
řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst.
3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří
neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího
řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k
podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků
zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací
podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v
zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním
dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a
vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli
vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek podle §
72 odst. 4 ZZVZ,
g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po předchozím
souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v
příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní jednání, kterým se smlouva

mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva
ukončuje, pouze na základě předchozího souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace
souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky.
10.2. Pro ostatní:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací do
částky, která nepřevyšuje 250.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za podmínky dodržení
schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než
250.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý
případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic (na základě doporučení vedoucího
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší než
250.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý
případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast investic (na základě doporučení vedoucího
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než
2.000.000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje
(na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,
e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší než
6.000.000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady Ústeckého kraje
(na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,
f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení podle §
48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení předchozího
vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o vyloučení
účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím
řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst.
3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří
neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího
řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k
podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků
zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací
podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v
zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním
dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a
vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli
vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek podle §
72 odst. 4 ZZVZ,
g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po předchozím
souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v
příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní jednání, kterým se smlouva
mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva
ukončuje, pouze na základě předchozího souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace
souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky.

2. Článek XII., odst. 11 písm. a) po změně zní:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných pravidel pro zadávání veřejných
zakázek schválených zřizovatelem a dle vnitřních předpisů ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje upravujících pravidla pro zadávání veřejných zakázek,

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 1. .2021
V Ústí nad Labem dne

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

