Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2016
konaného dne 4. 3. 2016
Přítomni:
1. Ladislav Nechvátal

8. Vítězslav Schrek (předseda)

2. Pavla Kučerová

9. Jiří Hormandl

3. Jaromír Pospíchal

10. Jan Kasal

4. Karel Borek

11. Jiří Vondráček (místopředseda)

5. Ladislav Nováček

12. Zdeňka Marková

6. Kamil Vejvoda

13. Jiří Bína (tajemník)

7. Petr Korčák
Nepřítomni (omluveni):
1. Věra Bartuňková
Hosté:
1. Petr Krčál (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Slávka Dokulilová (KOUS)
Program:
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
2. Průběžná informace o financování sociálních služeb v roce 2016
3. Grantový program Investujme v sociálních službách 2016
4. Čerpání prostředků EU – plán výzev, zamýšlené projekty
5. Zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – připravovaná výzva
6. Diskuze, různé
7. Závěr
1. Zahájení, kontrola úkolů, schválení zápisu
Vítězslav Schrek, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje
Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že dle počtu přítomných členů,
je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Vítězslav Schrek přivítal Petra Krčála, radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.
Jiří Bína provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.
2. Průběžná informace o financování sociálních služeb v roce 2016
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína uvedl, že v roce 2016 budou sociální služby v Kraji Vysočina financovány poprvé
prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Vyrovnávací

platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociální služby minimálními příjmy
z úhrad uživatelů, popřípadě ze zdravotního pojištění stanovenými krajem. Na vyrovnávací
platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé
státní orgány.
Kraj poskytovatele financuje příspěvkem na vyrovnávací platbu, který se skládá z dotace MPSV
a z vlastních prostředků kraje. Z hlediska finančních zdrojů schválených pro rok 2016 má kraj
nyní podle předběžného sdělení k dispozici dotaci MPSV ve výši 440 695 000 Kč. Tento objem
bude po doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace kraji zapracován do rozpočtu kraje
a po připsání splátek dotace na účet kraje vyplacen poskytovatelům sociálních služeb.
Dle schváleného rozpočtu bylo možné zatím pro poskytovatele, které kraj nezřizuje rozdělit
prostředky kraje ve výši 37 794 000 Kč. Zároveň odbor sociálních věcí připravuje individuální
projekt, ze kterého by na 7 měsíců financování azylových domů, intervenčního centra
a sociálních rehabilitací mohlo být použito přibližně 40 mil. Kč. Zavádění systému vycházejícího
z obvyklých hodnot může být pro některé sociální služby ohrožující.
Dosavadní prostředky z rozpočtu kraje i MPSV pro poskytovatele, které kraj nezřizuje, byly
rozděleny usnesením zastupitelstva kraje formou neinvestiční dotace – příspěvku na
vyrovnávací platbu. Prostředky kraje jsou vypláceny bezprostředně po podpisu smluv. Výše
příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace bude schvalována v návaznosti na projednání
finančních plánů.
U většiny sociálních služeb situace řešena při použití tzv. přechodového mechanismu, který
slouží k mírnění dopadů stanovení společných hodnot pro výpočet vyrovnávací platby. V roce
2016 je použití tohoto mechanismu ještě možné, ale bude nutné průběžným reportingem
sledovat vývoj skutečného financování jednotlivých sociálních služeb, abychom mohli reagovat
na jejich případné přefinancování. Objem prostředků, které má kraj zatím k dispozici, nepokrývá
vypočtenou výši finanční podpory, byl použit redukční mechanismus, který reálnou výši podpory
snížil přibližně o 10 %. Reálná výše podpory bude měněna podle získání dalších disponibilních
prostředků.
V současné době poskytovatelé doručili na kraj vyúčtování, ze kterých budou zřejmé počty
úvazků, náklady na sociální službu i přesné složení příjmů. S každým poskytovatelem proběhne
v březnu nebo v dubnu schůzka a jejím cílem bude:
- upřesnění výše vyrovnávací platby vycházející ze skutečného počtu pracovních úvazků
a lůžkových kapacit a z použitého přechodového mechanismu v závislosti na objemu
veřejné podpory z předcházejícího roku – výše vyrovnávací platby bude zapsána
do protokolu z jednání
- posouzení aktuální situace ve financování jednotlivých sociálních služeb
- posouzení požadavků na změnu hodnoty výše obvyklých nákladů, minimálních příjmů
nebo spoluúčasti ostatních zdrojů.
V průběhu jednání se dostavila členka komise Pavla Kučerová a člen komise Ladislav
Nechvátal.
Petr Krčál informoval o systému vyrovnávacích plateb, stanovení finančních prostředků pro rok
2017, o zapojení měst a obcí do financování sociálních služeb. Odborem sociálních věcí je
poskytována pomoc městům a obcím při orientaci ve velkém počtu poskytovaných sociálních
služeb. Výše finančních prostředků na sociální služby je celostátně diskutována. Jednodušším
způsobem by bylo financování sociálních služeb zákonem stanovenými procenty pro obce
a kraje (z veřejných rozpočtů).
Vítězslav Schrek přednesl členům komise zpracované dotazy, které obdržel od poskytovatelů
sociálních služeb:
1. Objem peněz na sociální služby by měl být v roce 2016 obdobný, jako v roce 2015. Příspěvek
k vyrovnávací platbě je všude nižší. Proč? Je důvodem nevyplacení všech financí z MPSV? Lze
očekávat další dofinancování? Plošně nebo individuálně? Kdy?
Jiří Bína odpověděl, že v objemu finančních prostředků rozdělovaných z rozpočtu kraje nebylo
zohledněno dofinancování během roku 2015. Není zde promítnuta skutečnost roku 2015. Větší
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rozprostření finančních prostředků na služby v individuálním projektu. Došlo ke změně struktury
a rozšíření některých služeb. S poskytovateli sociálních služeb budou probíhat individuální
jednání. Ke snížení dochází u poskytovatelů, kteří měli v minulosti vyšší náklady, než je obvyklé
a kraj jim tyto náklady financoval.
2. Co bude se službami, které ohrožují nadprůměrné náklady, nebo podprůměrné výnosy? Jak
se mají zachovat?
Jiří Bína odpověděl, že nadprůměrné náklady mohou být určitým způsobem redukovány.
Nadprůměrným nákladům mohou také odpovídat nadprůměrné výnosy. U podprůměrných
výnosů je třeba přistoupit k určitým opatřením např. snížení nákladů, nadační sbírky, nadační
fondy.
3. Jak je to s příspěvkem zřizovatele? Kdy je příspěvek zřizovatele již nedovolenou podporou?
Jaké je pravidlo pro stanovení maximálního příspěvku zřizovatele? Jaké je řešení pro tyto
služby? Privátní zdroje nebo snížení celkových nákladů?
Jiří Bína odpověděl, že příspěvek zřizovateli by byl nedovolenou podporou při překročení
hodnoty vyrovnávací platby. V případech hrozby přefinancování bude dán zřizovatelům prostor
pro přijetí opatření v rozpočtu (např. snížením příspěvku na provoz). Vše bude upřesněno při
individuálních jednání s poskytovateli sociálních služeb.
Kraj spolu s poskytovatelem projedná a upřesní konkrétní výši maximální vyrovnávací platby
(jedná se o kombinaci použití výpočtových vzorců, přechodového mechanismu ve vztahu ke
skutečnému počtu pracovních úvazků nebo lůžek v sociální službě. Součet prostředků
z veřejných zdrojů (nepočítají se do nich úhrady ze zdravotního pojištění ani úhrady klientů
hrazené ze státních dávek) by neměl překročit stanovenou maximální výši vyrovnávací platby.
Její překročení by bylo nedovolenou podporou.
4. Jaká je zatím bilance u služeb z hlediska přefinancování, nebo krácení?
Jiří Bína uvedl, že v tuto chvíli ještě nelze na tento dotaz odpovědět.
Usnesení 004/02/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
průběžnou informaci o financování sociálních služeb v roce 2016.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Jiří Hormandl.
3. Grantový program Investujme v sociálních službách 2016
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína sdělil, že Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje grantový program „Investujme
v sociálních službách“. Pro rok 2016 je schválena alokace ve výši 3,5 mil. Kč. V roce 2015 byl
tento grantový program vyhlášen s alokací 3 mil. Kč s tím, že objem požadavků byl za více než
4,6 mil. Kč. Téměř 1 mil. Kč zůstal nečerpaný z důvodu formálních chyb v podaných projektech.
V administraci Fondu Vysočiny byla pro rok 2016 přijata opatření, která riziko formálních chyb
snižují. Žadatelé v komunikaci s garantem namítali zejména závažné důsledky formálních chyb,
potřebu nákupu vybavení, které nespadá do investičního majetku v pořizovací ceně nad
40 tis. Kč, opomenutí zahrnout např. zapsané ústavy mezi možné příjemce dotace.
Členům komise byla předložena pracovní verze grantového programu „Investujme v sociálních
službách 2016“ (materiál Kspp-02-2016-03, př. 1).
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Vítězslav Schrek vznesl podnět, aby byl k výzvě připojen zpracovaný přehled nejčastějších
dotazů a chyb v předkládaných projektech. Snahou je podpora úspěšnosti podávání žádostí.
Usnesení 005/02/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2016 ke schválení.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Čerpání prostředků EU – plán výzev, zamýšlené projekty
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína podrobně okomentoval přehled plánovaných a vyhlašovaných výzev pro oblast
sociálních věcí v Operačním programu zaměstnanost a v Integrovaném operačním programu
(materiál Kspp-02-2016-04, př. 1), a přehled projektů, které připravuje nebo podává odbor
sociálních věcí nebo příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb (materiál Kspp-022016-04, př. 2).
Jiří Bína informoval, že od 1. ledna 2016 začala fungovat nová příspěvková organizace Kraje
Vysočina s názvem Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace. Hlavním
účelem zřízení organizace bylo zajišťování ochrany veřejných rozpočtů při čerpání dotací
a vynakládání veřejných prostředků (pomoc i pro příspěvkové organizace kraje). Zřizovatelským
odborem je odbor analýz a podpory řízení.
Usnesení 006/02/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o možnostech čerpání prostředků z EU v plánovacím období 2014 až 2020 dle
materiálů Kspp-02-2016-04, př. 1 a Kspp-02-2016-04, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
V době hlasování nebyl přítomen člen komise Jaromír Pospíchal a Kamil Vejvoda.
5. Zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – připravovaná výzva
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Jiří Bína informoval, že odbor sociálních věcí připravuje obdobně jako v roce 2015 Výzvu
k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Vyhlášení
výzvy je plánováno na březen 2016, aby bylo o žádostech možné rozhodnout do konce
1. pololetí roku 2016.
Jiří Bína podrobně okomentoval návrh výzvy ve změnovém dokumentu oproti výzvě z roku 2015
(materiál Kspp-02-2016-05, př. 1).
Vítězslav Schrek uvedl, že projednaný návrh výzvy je možné elektronicky připomínkovat
do 9. 3. 2016.
Usnesení 007/02/2016/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
doporučuje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
dle materiálu Kspp-02-2016-05, př. 1 a
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žádá
o zapracování, případně o vypořádání připomínek členů sociální komise uplatněných
do 9. 3. 2016.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Žádost o přizvání hosta na zasedání sociální komise
Vítězslav Schrek uvedl, že Martina Bártová, ředitelka STŘED, z. ú., projevila zájem o účast na
zasedání sociální komise. Členy komise by chtěla informovat o situaci v oblasti prevence.
Členové komise vyjádřili souhlas s přizváním Martiny Bártové na příští zasedání komise.
Informace o problematice uprchlictví
Petr Krčál informoval o přijetí iráckých křesťanských uprchlíků do Jihlavy. Postupně dochází
ke vzdělávání rodin (výuka jazyka), umisťování rodin do bytů, a zajištění práce. Vše probíhá
ve spolupráci s Centrem multikulturního vzdělávání. Snahou je zařazení rodin do společnosti.
Vítězslav Schrek podal doplňující informace.
Ze zasedání se omluvil člen komise Kamil Vejvoda a Petr Korčák.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 22. dubna 2016, od 9.00 hodin.
7. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Vítězslav Schrek
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 7. 3. 2016.

Číslo jednací:

KUJI 21545/2016

Číslo stránky

5

