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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 23  dne 21.06.2017    OSV231701Z 

 
Přistoupení k Dodatku č. 1 k Pověření Jihočeského kraje č. OSVZ/127/2016 

 

Právní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,v platném znění 
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 

 
 
Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta města ……………………..………………… 
 
Zpracovatel: Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí OSV ………………..……………………… 
 
 Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást.ved.OF……………………….. 
 
   
Vztahk rozpočtu: bez vlivu na celkový objem schváleného rozpočtu na rok 2017 
 
Stanovisko odborné:  Mgr. Marie Jarošová (viz příloha č. 5) …………..………………..……… 
 
1. Návrh usnesení 
Zastupitelstvo města Milevska: 

I. schvaluje 
přistoupení města Milevska k Dodatku č. 1 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování 
sociální služby v rozsahu základních činností na území Jihočeského kraje,vydanému 
Sociálním službám Města Milevska, příspěvkové organizaci pod č. OSVZ/127/2016 ze 
dne 14.12.2016, a to v části dle přílohy č. 1A, 1B, 1C. Finanční podpora formou příspěvku 
zřizovatele na provoz pro rok 2017 se poskytuje Sociálním službám Města Milevska, 
příspěvkové organizaci, na tyto typy sociálních služeb: odlehčovací služby, domovy pro 
seniory, pečovatelská služba s tím, že poskytnutá finanční podpora podle bodu III. 
tohoto usnesení tvoří nedílnou součást stanovené vyrovnávací platby hrazené 
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím 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 (2012/21/EU), 
II. schvaluje 
plán výnosů a nákladů Sociálních služeb města Milevska na rok 2017  v detailním členění 
rozpočtového odvětvového třídění podle přílohy č. 3, 
III. schvaluje 
finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením: 
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          (uvedeno v tis. Kč) 

   ROZPOČTOVÁ 
SKLADBA 

UZ ORJ 

  

Text Hodnota OdPa Položka ORG 

4351 5331   05 511 

Úprava RS provoz.příspěvku pro 

SSMM         - 5.050 

4351 5331  05 512 

Úprava RS provoz. příspěvku pro 

SSMM – pečovatelská služba 

(vyrovnávací platba)                                          1.800 

 4350 5331    05  512 

Úprava RS provoz.příspěvku pro 

SSMM – domov pro seniory  

(vyrovnávací platba)                                             270 

4359  5331    05  512 

Úprava RS provoz.příspěvku pro 

SSMM – odlehčovací služba 

(vyrovnávací platba)                                              350 

4359 5331  05 511 

Úprava  RS provoz.příspěvku pro 

SSMM – ostatní služby  dle 

přílohy č. 3                                          2.630 

          VÝDAJE celkem 0 

  
 

      PŘÍJMY celkem  0 

          FINANCOVÁNÍ celkem 0 

2. Důvodová zpráva 

Bod I. návrhu usnesení 
Předkládaný materiál se týká přistoupení města k Dodatku č. 1 k Pověření Jihočeského kraje 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území Jihočeského kraje (dále jen 

„Pověření“), který byl vydán Sociálním službám Města Milevska, příspěvkové organizaci (dále 

jen „SSMM“). Sociální služby jsou podle Evropské komise považovány za služby v obecném 

hospodářském zájmu (dále jen „SOHZ“). Evropská komise vymezila, že SOHZ jsou hospodářské 

činnosti, jež přinášejí výsledky v celkovém veřejném zájmu, a které by nebyly bez veřejného 

zásahu vykonávány (nebo by byly vykonávány za odlišných podmínek, pokud jde o kvalitu, 

bezpečnost, dostupnost…). Závazek veřejné služby vzniká poskytovateli na základě pověření a 

na základě kritéria obecného zájmu, čímž je zajištěno poskytování služby za podmínek 

umožňujících splnění jejího cíle. S poskytováním vyrovnávací platby je spojena celá řada 

povinností směřujících k tomu, aby nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře, a to zejména 

formou nadměrné vyrovnávací platby. Subjektem, který garantuje správnost nakládání 

s vícezdrojovými veřejnými prostředky v této oblasti, je kraj. Podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění, kraj mimo jiné zajišťuje dostupnost poskytování 

sociálních služeb na svém území a v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních 

služeb určuje síť sociálních služeb na území kraje. Z takto stanovené působnosti kraje vyplývá i 

jeho hlavní role při zajištění správnosti poskytování vyrovnávací platby. 

Na základě schváleného rozpočtu města Milevska na kalendářní rok 2017 byl SSMM 

Zastupitelstvem města Milevska schválen finanční příspěvek zřizovatele (dále jen „příspěvek“) 

ve výši 5.050.000 Kč. Část tohoto příspěvku je určena na zajištění sociálních služeb v rozsahu 

základních činností. Vzhledem ke skutečnosti, že sociální služby poskytované SSMM jsou 

zařazeny do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, je tato část příspěvku součástí tzv. 
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vyrovnávací platby. Město, jako poskytovatel příspěvku, je v případě těchto finančních 

prostředků poskytnutých na zajištění sociálních služeb v rozsahu základních činností povinno 

přistoupit k vydanému Pověření. 

Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek je v rozpočtu města dosud uveden jednou částkou, 

vzniká potřeba vymezit tu část příspěvku, která je určena na zajištění sociální služby v rozsahu 

základních činností pro účely přistoupení k Pověření u každé jednotlivé sociální služby. 

Vyrovnávací platba (vysvětlení pojmu): je celková výše finančních prostředků z veřejných 
rozpočtů, kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních a osobních nákladů. Je 
vypočtena jako rozdíl nákladů a výnosů, které příjemci prokazatelně vzniknou v souvislosti 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními 
činnostmi v rámci výkonu veřejné služby. 

Bod II. a III. návrhu usnesení 
Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, určuje 
odvětvové třídění na jednotlivé paragrafy i pro jednotlivé sociální služby. Vzhledem k vazbě 
jednotlivých typů sociálních služeb na vyrovnávací platbu je nezbytně nutné sociální služby 
označit paragrafy včetně hodnoty výše příspěvku zřizovatele na jednotlivé typy sociálních 
služeb (viz příloha č. 3). Vyrovnávací platba bude označena ORG 512. 

Počet stran materiálu: 3 
 
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):5/28 
1. Příloha P1 –Dodatek č. 1 k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
v rozsahu základních činností na území Jihočeského kraje. 

2. Příloha P2 – 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. 

3. Příloha P3 – Plán výnosů a nákladů Sociálních služeb města Milevska na rok 2017 
v detailním členění rozpočtového odvětvového třídění. 

4. Příloha P4 - Návrh Sociálních služeb města Milevska na rozdělení finančního příspěvku 
zřizovatele. 

5. Příloha P5 - Komentář Sociálních služeb města Milevska pro specifikaci vyrovnávací 
platby. 

 


