DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 07.12.2020
Dotačního programu na Podporu poskytovatelů registrovaných sociálních
služeb v roce 2021
Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu na Podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce
2021 včetně Pravidel pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence, je přílohou
důvodové zprávy.
Základní fakta:
Do roku 2020 město Uherské Hradiště financuje sociální služby prostřednictvím Fondu sociální
pomoci a prevence (FSPP) na základě vyhlášeného dotačního programu 2x ročně, podporou přímou
formou dotací (Podané ruce o.p.s., Charita Uherské Hradiště, Petrklíč, o.p.s.) a dále také z příspěvku
pro Senior centrum UH, p.o. organizace využívá jeho část pro financování pečovatelské služby.
Z právní úpravy pravidel veřejné podpory, z článků 107 odst. 1 a 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU), plyne každému poskytovateli podpory z veřejných zdrojů povinnost zabránit
poskytnutí nedovolené veřejné podpory.
V oblasti sociálních služeb je využíváno podřazení poskytnuté podpory pod režim tzv. vyrovnávací
platby. Z tohoto důvodu dochází ze změně systému podpory sociálních služeb poskytovaných pro
občany města Uherské Hradiště od 01.01.2021.
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytování sociálních služeb v ČR
je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální
služby jsou financovány vícezdrojově, na jejich financování by se tedy mělo podílet více subjektů
(MPSV prostřednictvím krajů, územní samosprávné celky, vlastní zdroje poskytovatelů - úhrady od
uživatelů, příspěvky na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, dary, granty, projekty).
Financování sociálních služeb je možné dvěma způsoby, a to:
-

-

vyrovnávací platbou (což je rozdíl mezi náklady a výnosy sociální služby + případný přiměřený
zisk) dle 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,
v režimu de minimis (do výše 200 000 EUR za 3 roky) dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis.

Dodržení výše uvedených pravidel veřejné podpory pro financování sociálních služeb znamená
přechod podpory sociální služeb, registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (a dále zejména těch, které jsou zařazeny do Základní nebo Dočasné sítě sociálních služeb
Zlínského kraje a které poskytující sociální službu na základě pověření Zlínského kraje) na formu
vyrovnávací platby, popř. v režimu de minimis u služeb buď neregistrovaných, tzv. návazných
(například Akropolis, Klub důchodců), ale důležitých po potřeby občanů města Uherské Hradiště, nebo
i služeb registrovaných a poskytovaných nad rámec pověření/kapacit. Zde bude financování probíhat
prostřednictvím individuálních žádostí.
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Město Uherské Hradiště pověření nevydává, neboť tzv. přistupuje k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu Zlínského kraje (případně i jiného kraje ČR či MPSV, které garantují
správný výpočet vyrovnávací platby).
Dotační program na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb bude vyhlašován 1x
ročně a příjem žádostí proběhne, pro rok 2021, v termínu od 14.01.2021 do 08.02.2021.
Sociální služby a navazující služby, které nebudou pokryty dotačním programem, v případě podání
žádosti mohou být podpořeny prostřednictvím dotace individuální (jedná se cca o 10 subjektů).
Rozhodovací proces při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí plně využívá § 85,
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, týkajícího se rozhodování o
majetkoprávních úkonech.
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště rozhoduje o:
- poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč
fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
- poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, o
žádostech s nižšími limity bude rozhodovat rada města.
Po rozhodnutí o žádostech v orgánech města budou zveřejněny výsledky takto:
- u dotací nad 50 000 Kč (zákonná povinnost): do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bude na webu
města zveřejněna veřejnoprávní smlouva v plném rozsahu – poté i případné dodatky smlouvy.
Smlouva musí být zveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Nezveřejní se údaje dle
zvláštního právního předpisu (např. ochrana osobních údajů) s tím, že bude uveden důvod
vyloučení zveřejnění,
- u dotací nad 50 000 Kč do 30 dnů zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb. o registru smluv, v platném znění.
u všech žádostí: neprodleně po rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno usnesení příslušného orgánu.
Rozhodnutí o žádosti bude zveřejněno do konce následujícího kalendářního roku.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Klikněte sem a zadejte text.
Závěr – doporučení zpracovatele:
Předložený návrh doporučujeme schválit.
Zpracoval:
Ing. Ivana Martináková
ekonomický odbor
PhDr. Petra Karlíková
odbor sociálních služeb
Jana Nohalová
odbor sociálních služeb
Příloha:
Dotační program „Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb r roce 2021“
Tabulka Stanovení podílu města Uherské Hradiště na spolufinancování sociální služby v Kč pro rok 2021
Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence
Formulář Žádost o dotaci z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště
Manuál pro vyplnění žádosti
Manuál pro výpočet jednotky sociální služby
Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Formulář Vyúčtování dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště
Formulář Přehled mezd zaměstnanců v pracovním poměru
Formulář Obsahové zhodnocení projektu

2/2

