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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 29. 10. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 10. 2019, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

a) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 

2017-2018 na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) 

b) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 

2017-2018 na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi) 

c) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 

na dětské domovy zřízené dle školného zákona 

d) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 

2017-2018 na dětské domovy pro děti do 3 let věku (dětská centra) zřízené dle zákona zdravotních službách  

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad a) Sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi (SASRD): 

Z projektu (Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) bylo proplaceno: 

2017 – 6 704 901,58 Kč (celkem 9 poskytovatelů SASRD zařazených do Základní sítě Jihočeského kraje) 

2018 – 7 403 600,23 Kč (celkem 10 poskytovatelů SASRD zařazených do Základní sítě Jihočeského kraje) 

Z dotace MPSV proplaceno: 

2017 – 419 000,- Kč (celkem 9 poskytovatelů SASRD zařazených do Základní sítě Jihočeského kraje) 

ad b) Azylové domy (rodiny s dětmi, ženy s dětmi): 

Z projektu (Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) bylo proplaceno: 

2017 – 26 526 402, 07 Kč (celkem 12 poskytovatelů AD zařazených do Základní sítě Jihočeského kraje) 

2018 – 24 338 992,64 Kč (celkem 12 poskytovatelů AD zařazených do Základní sítě Jihočeského kraje) 

Z dotace MPSV proplaceno: 

2017 – 1 210 000 Kč (celkem 12 poskytovatelů AD zařazených do Základní sítě Jihočeského kraje) 

 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 29. 10. 2019  

Naše č. j.: KUJCK 129212/2019  

Sp. zn.: KHEJ 124252/2019/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 15. 11. 2019  
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ad c) Dětské domovy zřízené dle školského zákona: 

2017 - částka 29.610.286,- Kč 

2018 - částka 30.153.000,- Kč 

ad d)  V Jihočeském kraji nemáme žádný dětský domov pro děti do 3 let věku zřízený dle zákona o zdravotních 

službách.  

S pozdravem 

 
 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 


