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Zásady pro tvorbu, použití a hospodaření s Fondem sociálních služeb 

v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování  
 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení (Zřízení Fondu) 

Zastupitelstvo města Vsetín zřizuje usnesením č. 11/12/ZM/2020 1, ze dne 24. 6. 2020 v souladu 

s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

a § 5 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, účelově určený peněžní fond s názvem „Fond sociálních služeb v ORP Vsetín 

a obcí připojených do spolufinancování“ (dále jen „Fond“). Zásady Fondu upravují tvorbu, použití 

a hospodaření s Fondem. 

Jako iniciativní a kontrolní orgán při hospodaření s Fondem se zřizuje Výbor sociálních služeb (dále 

jen Výbor). 

 

Čl. 2 

Účelové určení Fondu 

Účelem Fondu je podpora zajištění dostupnosti a udržitelnosti sociálních služeb poskytujících služby 

obyvatelům obcí, které se zapojily do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí 

připojených pro příslušný kalendářní rok (Př. č. 1), s cílem poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci.  

Prostřednictvím Fondu budou poskytovány dotace ke krytí příslušné dílčí části vyrovnávací platby 

poskytované z veřejných zdrojů na financování nákladů sociálních služeb zařazených do Sítě 

sociálních služeb Zlínského kraje pro příslušný rok s místní působností na území obcí ORP Vsetín, 

které se zapojily do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených obcí. 

Finanční prostředky Fondu jsou určeny k samostatnému použití a oddělenému sledování.  

Zřízený peněžní fond je výlučným vlastnictvím města Vsetín 

 

Čl. 3 

Zdroje Fondu 

Zdroje Fondu tvoří: 

a) příjmy od obcí, případně dobrovolných svazků obcí poskytované na základě uzavřených 

smluv,  

b) vrácené nečerpané prostředky poskytnuté z Fondu, které nebyly čerpány nebo dočerpány 

na stanovený účel (např. při ukončení poskytování sociální služby), 

c) uložené odvody za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně penále, 

d) dotace, příspěvky a dary od jiných subjektů, 

e) připsané úroky na bankovní účet Fondu, 

f) příjmy z finančního vypořádání veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelově vázané dotace 

na zajištění dostupnosti sociálních služeb z prostředků Fondu - vratka nadměrné vyrovnávací 

platby, 

g) příděl z rozpočtu města Vsetín schválený usnesením Zastupitelstva města Vsetín. 

 

Čl. 4 

Výše finančního příspěvku obcí 

Výše finančních prostředků Fondu je odvislá od výše finančních příspěvků schválených 

a poskytnutých obcemi zapojených do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín 

a připojených obcí. Pro běžný rok je Výborem doporučena částka na obyvatele obce. Výše částky 

bude projednána s obcemi či dobrovolnými svazky obcí zapojenými do spolufinancování Fondu 

do konce předcházejícího roku a o výši částky bude uzavřena mezi zapojenými subjekty smlouva. 

V případě, obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), zřízených podle 
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§ 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, může být dohoda uzavřena 

mezi Městem Vsetín a DSO. 

 

 

Čl. 5 

Použití Fondu 

a) Fond je určen k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb 

poskytovatelů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, kteří jsou zapsáni v registru 

poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR, podaly žádost do Výzvy a poskytují službu 

občanům s trvalým pobytem v obci uvedené v Př. č. 1. 

b) Finanční prostředky jsou poskytovatelům sociálních služeb poskytovány formou účelové 

dotace (§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů) přiznané na základě vyhlášeného Dotačního programu 

pro registrované sociální služby poskytující v příslušném kalendářním roce služby obyvatelům 

obcí zapojených do spolufinancování v ORP Vsetín a připojených obcí.  

c) S příjemcem dotace – poskytovatelem sociální služby – je uzavírána veřejnoprávní smlouva. 

d) Fond je dále určen na výdaje spojené s vedením běžného účtu Fondu. 

 

 

Čl. 6 

Hospodaření s Fondem 

a) Pro použití Fondu se zřizuje zvláštní bankovní účet. 

b) Výbor sociálních služeb (Výbor), který je zřízen jako iniciativní a kontrolní orgán 

při hospodaření s Fondem, předkládá stanoviska a návrhy ve věci poskytování dotací 

poskytovatelům sociálních služeb. 

c) Členy Výboru jsou vybraní zástupci přispívajících obcí zapojených do spolufinancování 

sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených obcí a zástupce Města Vsetín. Součástí smlouvy 

mezi subjekty zapojenými do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených 

obcí uzavírané do konce předcházejícího roku dle čl. 4 bude taktéž dohoda o počtu členů 

Výboru na další rok a určení, kdo je jeho členem. Počet členů Výboru bude vždy lichý.  

d) Doporučení Výboru projednává Zastupitelstvo města Vsetín, které rozhoduje o poskytnutí 

dotací a uzavření souvisejících veřejnoprávních smluv. 

e) Agendu spojenou s poskytováním účelových dotací zajišťuje Odbor sociálních věcí Městského 

úřadu Vsetín (přípravu všech podkladů pro jednání Výboru, orgánů města, veřejnoprávní 

smlouvy, vyúčtování dotací, podněty k řízení ve věci porušení rozpočtové kázně apod.). 

f) Řízení ve věci porušení rozpočtové kázně poskytovatelem sociálních služeb zajišťuje Odbor 

finanční Městského úřadu Vsetín. 

g) Rozpočtovým správcem Fondu je Odbor finanční. 

h) Finanční operace Fondu jsou součástí účetnictví města Vsetín a jsou sledovány odděleně 

v samostatné kapitole 33 podle rozpočtové skladby, na účtu 236. 

i) Nevyčerpané finanční prostředky běžného roku zůstávají na účtu Fondu k použití 

v následujícím roce.  

j) Přehled o tvorbě, použití a hospodaření s prostředky Fondu je součástí Závěrečného účtu 

města Vsetín. 

k) O výsledku hospodaření s prostředky Fondu za předchozí kalendářní rok jsou informovány 

přispívající obce po schválení Závěrečného účtu města prostřednictvím webových stránek 

města Vsetín. 
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Čl. 7 

Zrušení Fondu 

Zřízený Fond lze zrušit rozhodnutím Zastupitelstva města Vsetín. Případný finanční zůstatek Fondu 

se převádí do rozpočtů přispívajících obcí v posledním roce poskytnutí příspěvku. 

 

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

Tyto Zásady pro tvorbu, použití a hospodaření s Fondem sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí 

připojených do spolufinancování nabývají účinnosti dne 24. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


