Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2016
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo usnesením č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 zřídit
účelově určený peněžní fond s názvem „Fond sociálních služeb“, a to dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo kraje dále
schválilo statut Fondu sociálních služeb (dále jen „fond“) s účinností od 1. 5. 2016.
Fond je účelově určen na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území
Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování
projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.
Pro fond byl zřízen zvláštní bankovní účet č. 2112819765/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Limit pro celkový objem fondu je pro každý rok stanoven v maximální výši odpovídající 10 % celkových
nákladů sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji za předloňský rok. Pro rok 2016 byl
zastupitelstvem kraje stanoven stanovit limit fondu ve výši 334.620 tis. Kč.
1. Tvorba fondu
Zdroje fondu v roce 2016 tvořily:






finanční prostředky ve výši 24.574 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, a to
na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016, č. 20/2076 ze dne
23. 6. 2016, č. 21/2230 ze dne 22. 9. 2016 a č. 2/100 ze dne 22. 12. 2016,
příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb
ve výši 326 tis. Kč, a to na základě usnesení rady kraje č. 110/8524 ze dne 22. 9. 2016 a č. 3/180
ze dne 6. 12. 2016,
úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 24 tis. Kč.

2. Čerpání fondu
O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2016 nebyly z fondu finanční
prostředky čerpány.
Přehled tvorby a čerpání fondu v roce 2016 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2016
Tvorba fondu celkem

0,00
24 924 094,01

z toho:
- příděl do fondu
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace v rámci
dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb“
- připsané úroky
Čerpání fondu celkem
Konečný stav fondu k 31. 12. 2016

24 574 320,00
325 510,00
24 264,01
0,00
24 924 094,01

Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2016 byla schválena Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje usnesením č. 4/261 ze dne 15. 6. 2017.

