Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - IV. volební období 2012 – 2016,
konaného dne 14. 12. 2015 od 10:10 hodin do 15:15 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/26Z/2015
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Jan Řehák (ODS) – předseda komise
2. Mgr. Jiří Řehák (Hnutí PRO! kraj)
3. MUDr. Sáša Štembera (S.cz)
(Hlasování: 44 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/26Z/2015
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí

ověřovatele zápisu a usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje IV. volebního
období 2012 - 2016:

1. PaedDr. Petra Brázdu (KSČM)
2. Josefa Macíka (ČSSD)
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/26Z/2015
Vystoupení osoby
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

sou h la sí
s vystoupením plk. Mgr. Jaromíra Kníže, ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje, na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 4/26Z/2015
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Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 26. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 - 2016.
(Hlasování: 45 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/26Z/2015
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/25Z/2015 v části 21 ze dne 02. 11.
2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/25Z/2015 Žádosti o finanční
příspěvek z Fondu Ústeckého kraje ze dne 02. 11. 2015 takto:
21.

o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Občanské sdružení Naše Radonicko
IČ: 22765760
sídlo: Radonice 79, 431 55 Radonice
výše dotace: 185 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 94,87 %
název projektu (akce): Podpora činnosti občanského sdružení

(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 6/26Z/2015
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 67/25Z/2015 bod A) ze dne 2. 11. 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 67/25Z/2015 bod A) ze dne
2.11.2015, kde se původní text :
- pozemek: p.č. 75/17 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 75/17 o výměře 426 díl „c“ a z p.p.č. 243/3 díl „a“ geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 151-334/2014 ze dne 12.3.2015)
ruší a nahrazuje se textem
- pozemek: p.č. 75/17 o výměře 198 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek byl oddělen
z p.p.č. 75/17 o výměře 226 m2 díl „c“ a z p.p.č. 243/3 díl „a“ geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 151-334/2014 ze dne 12.3.2015)
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/26Z/2015
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období
2008 – 2012
1. Usnesení č. 86/29Z/2012 B Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z IV. volebního období
2012 – 2016
1. Usnesení č. 41/18Z/2014 Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 60/18Z/2014 Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 36/21Z/2015 Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 37/21Z/2015 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 97/23Z/2015 Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 98/23Z/2015 Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 103/23Z/2015 Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 11/24Z/2015 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
9. Usnesení č. 13/24Z/2015 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2015,
usnesení č. 14/23Z/2015, k bodu „Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého
kraje za rok 2014 a rozhodnutí o jejím udělení“
10. Usnesení č. 26/24Z/2015 Podpora sportovní činnosti – žádosti o dotaci
11. Usnesení č. 78/24Z/2015 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 79/24Z/2015 Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 81/24Z/2015 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 82/24Z/2015 Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 88/24Z/2015 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
16. Usnesení č. 101/24Z/2015 Fond vodního hospodářství ÚK
17. Usnesení č. 85/25Z/2015 B-01 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2016 – malý dotační program“ – vyhlášení
18. Usnesení č. 86/25Z/2015 B-01 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby protidrogové politiky 2016“ – vyhlášení
19. Usnesení č. 87/25Z/2015 B-01 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2016“ – vyhlášení
B) s c h v a l u j e
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 41/21Z/2015 Nakládání s majetkem na 04.11.2016
2. Usnesení č. 63/23Z/2015 Nakládání s majetkem na 31.10.2016
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 8/26Z/2015
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 15. 10. 2015 do 11. 11. 2015.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 9/26Z/2015
Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK
(Hlasování: 38 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 10/26Z/2015
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
1. rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč:

v tis. Kč

Příjmy celkem, z toho:

13 935 449

Daňové příjmy

4 490 385

Nedaňové příjmy

398 432

Kapitálové příjmy

150 318

Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

8 896 314

Výdaje celkem, z toho:

13 646 484

Běžné výdaje

13 010 354

Kapitálové výdaje

636 130

Saldo: příjmy - výdaje

288 965

Financování celkem, z toho:

-288 965

Prostředky minulých let

105 029

Úvěrový rámec 2016 - 2023

75 035

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

- 80 000

Splátka jistiny úvěru 2014

- 140 000

Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015

- 80 000
- 169 029

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2016:
1. Fond investic a oprav Ústeckého kraje
2. Fond rozvoje Ústeckého kraje
3. Fond Ústeckého kraje
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242 744 tis. Kč
57 552 tis. Kč
26 000 tis. Kč

4. Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

7 000 tis. Kč

B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí členského příspěvku na rok 2016 Asociaci krajů ČR, Zborovská 11, 150
21 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 750 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016,
C) bere na vědomí
1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2016 účelově určených na
spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 16 648 tis. Kč,
2.
transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2016 ve výši 4 481 888 tis. Kč dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
(Hlasování: 38 – 1 – 6)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/26Z/2015
Regionální operační program Severozápad - aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
závěrečnou informaci k aktuálnímu stavu ROP Severozápad ke dni 14. 12. 2015 a informaci
o stavu přípravy operačních programů pro období 2014 – 2020.
B) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 (2. ukládá panu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, ve spolupráci se zástupci Ústeckého kraje
v ROP Severozápad předkládat pravidelnou informaci k aktuálnímu stavu ROP Severozápad
týkající se Ústeckého kraje na každém řádném zasedání Zastupitelstva).
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/26Z/2015
Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru uvedeného v usnesení č. 9/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 a na základě předložených
žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s žadateli:
1) Niké o.s.
sídlo: K. Čapka 211/1, 405 91 Děčín I.
IČ: 22719245
částka: 200.000,- Kč
projekt: Podpora činnosti Cargo Gallery
2) Obec Telnice
sídlo: 403 38, Telnice 77
IČ: 267074
částka: 250.000,- Kč
projekt: Muzejní areál „Stará pošta Varvažov“
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(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/26Z/2015
Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
podle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí peněžitého daru České republice, Hasičskému záchrannému sboru
Ústeckého kraje ve výši 5.000.000,- Kč, České republice, Krajskému ředitelství policie
Ústeckého kraje ve výši 4.000.000,- Kč a o uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 1 a 2
tohoto materiálu.

B)

ukládá
Ing. Milanovi Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 1. 2016

(Hlasování: 40 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/26Z/2015
Spolupráce Ústeckého kraje s městem Hangzhou (Čínská lidová republika) a s Žilinským
samosprávným krajem (Slovenská republika)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o ukončení Memoranda o spolupráci mezi městem Hangzhou (Čínská
lidová republika) a Ústeckým krajem (Česká republika) ze dne 29. 6. 2012 v termínu dle
článku 5 odstavec 2 Memoranda.
B) r o z h o d u j e
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neodstoupení od Dohody o spolupráci mezi Žilinským samosprávným
krajem (Slovenská republika) a Ústeckým krajem (Česká republika) ze dne 11. 1. 2011, čímž
dle článku 14 Dohody vyjadřuje vůli ponechat Dohodu nadále v platnosti i po 11. 1. 2016.
C) u k l á d á
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, učinit nezbytné kroky potřebné
k ukončení Memoranda o spolupráci mezi městem Hangzhou (Čínská lidová republika) a
Ústeckým krajem (Česká republika).
Termín: 29. 3. 2016
(Hlasování: 40 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/26Z/2015
Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhodlo
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o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.
B)

volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem kandidáty:
, nar.
, bytem
, nar.
bytem

C) u k l á d á
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedících dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/26Z/2015
Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru pro rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanovuje
výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a to pro rok 2016 paušální částkou ve výši:
200,- Kč (dvěstěkorunčeských) za jednu hodinu, maximálně však ve výši 1 800,- Kč
(jedentisícosmsetkorunčeských) za jeden den
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, zástupce
hejtmana nebo hejtmanem pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana s tím, že do rozsahu
potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru, komise, politického
klubu nebo akce, na kterou byl delegován zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem,
zástupcem hejtmana, případně jím pověřeným vedoucím odboru kancelář hejtmana,
zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání.
Náhrada je vyplácena na základě podkladů předložených členem zastupitelstva a podléhá
dani z příjmů.
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/26Z/2015
SPZ Triangle - Změna č. 7 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace Ústeckého
kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 712 95 011
dodatkem č. 7 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
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(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/26Z/2015
Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace o návrhu zajištění a organizace lékařské pohotovostní služby a prohlídek
těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v roce 2016,
B) souhlasí
se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2016 dle přílohy
č. 4 tohoto usnesení,
C) schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby dle
přílohy č. 5 tohoto usnesení,
D) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území
Ústeckého kraje v roce 2016 níže uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 700 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 600 000 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 1 405 000 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 1 200 000 Kč
Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice
IČ: 00263958
ve výši 1 405 000 Kč
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 805 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 700 000 Kč
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Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 1 210 000 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 1 610 000 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 405 000 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 805 000 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní
služby v roce 2016 dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení v souladu se
způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016 dle přílohy č. 4
tohoto usnesení a za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí rozpočet Ústeckého
kraje na rok 2016.
(Hlasování: 39 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/26Z/2015
Program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tyto výjimky pro program „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
a) Článek IV. bod 1 b) Zásad
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která je registrovaným
subjektem v ČR, s oprávněním realizovat profesní a vědecké činnosti na území České
republiky.
b) Článek VIII. bod 5) Zásad
Minimální výše poskytované dotace činí 15 000 Kč.

B) schvaluje
vyhlášení dotačního programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ dle
přílohy č. 6 tohoto usnesení
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Radě Ústeckého
kraje vyhodnocení žádostí o dotaci v programu „Podpora lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ včetně návrhu výše dotace jednotlivým žadatelům
Termín: nejbližší jednání RÚK/ ZÚK po skončení lhůty pro podání žádostí
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 20/26Z/2015
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 14/SML2090, 15/SML2471 o
poskytnutí dotace.
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/26Z/2015
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto materiálu
č.:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
Ústeckého kraje:
žadatel: Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
IČ: 71235868
sídlo: 28. října 1155/2, 405 02 Děčín
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení
v roce 2015
2. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Kleja
IČ: 01181491
sídlo: Mošnova 2369/30, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Podpora předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně
vyloučených lokalit v Ústí nad Labem
3. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Hřivice
IČ: 00264971
sídlo: Hřivice 24, 439 65 Hřivice
výše dotace: 300 000 Kč
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název projektu (akce): Havarijní stav kanalizace pod stavbou „Okružní křižovatka
Hřivice“ – II. etapa financování
4. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Sportovní klub Děčín, o.s.
IČ: 00524417
sídlo: Maroldova 1279/2, 405 02 Děčín
výše dotace: 115 000 Kč
název projektu (akce): Výměna oplocení areálu tenisových kurtů a nákup
ochranných sítí mezi jednotlivé tenisové kurty
5. o poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Lkáň
IČ: 00832162
sídlo: Lkáň 83, 411 15 Lkáň
výše dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Hasičská zbrojnice Lkáň
6. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Sport Action s.r.o.
IČ: 25407449
sídlo: Kyjická 4771, 430 04 Chomutov
výše dotace: 198 000 Kč
název projektu (akce): Nejúspěšnější sportovec roku 2015 Ústeckého kraje
7. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: TJ HC Varnsdorf
IČ: 46717331
sídlo: Poštovní 3126, 407 46 Varnsdorf
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Restart hokeje na Šluknovsku
8. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa
výše dotace: 350 000 Kč
11

název projektu (akce): XXXIII. Celostátní
fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí

konference

perinatologie

a

9. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Rochov
IČ: 00264318
sídlo: Rochov 63, 413 01 Rochov
výše dotace: 4 000 Kč
název projektu (akce): Mikuláš s čerty
10. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Městys Brozany nad Ohří
IČ: 00263397
sídlo: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
výše dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Brozany nad Ohří, protipovodňová opatření – studie
proveditelnosti
11. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z Fondu
Ústeckého kraje:
žadatel: SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
IČ: 00083283
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
výše dotace: 170 000 Kč
název projektu (akce): Orchestrální akademie – Integrace žáků Konzervatoře
v Teplicích do pracovního prostředí jejich budoucích zaměstnavatelů
12. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Sdružení Romano jasnica
IČ: 68974922
sídlo: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
výše dotace: 46 600 Kč
název projektu (akce): Stimulační kurz pro žáky 8. a 9. tříd
13. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Obec Rochov
IČ: 00264318
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sídlo: Rochov 63, 413 01 Rochov
výše dotace: 2 000 Kč
název projektu (akce): Adventní krášlení
14. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: OMNI TEMPORE o.p.s.
IČ: 25436139
sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Senior help desk
15. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.
IČ: 25015192
sídlo: E. Basse 1142/9, 434 01 Most
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Robotická učebna
16. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Ústecká krajská organizace ČUS
IČ: 70926450
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Příprava hokejového výběru Ústeckého kraje na ZODM
v roce 2016
17. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Dia Help o.s.
IČ: 22677291
sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše dotace: 115 000 Kč
název projektu (akce): Edukační centrum Diahelp
18. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel:
sídlo:
výše dotace: 842 000 Kč
název projektu (akce): Kulturní dům Františkov
19. o neposkytnutí dotace dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
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žadatel: Obec Rochov
IČ: 00264318
sídlo: Rochov 63, 413 01 Rochov
výše dotace: 7 500 Kč
název projektu (akce): Oslava sv. Martina
20. o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, z Fondu Ústeckého kraje:
žadatel: Ústecká krajská organizace ČUS
IČ: 70926450
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 75,76 %
název projektu (akce): Materiální vybavení hráčů krajského výběru ledního hokeje
na ZODM 2016
(Hlasování: 38 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/26Z/2015
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML1836, kterým se
stanoví závazný ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve výši 5,92 %.
B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit hejtmanovi
ÚK Oldřichu Bubeníčkovi k podpisu dodatek dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
(Hlasování: 38 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/26Z/2015
Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje a vyhlašuje
dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“ dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu
Termín: 18. 1. 2016
(Hlasování: 37 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/26Z/2015
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) –
schválení dotačního programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) dle
upravené přílohy č. 7 tohoto usnesení
(Hlasování: 35 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/26Z/2015
Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o částečném prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím ekonomického odboru JID:
52218/2015/KUUK ve výši 2 675 226,01 Kč, subjektu Okresní hospodářská komora Louny,
Komenského náměstí 2661, 440 01 Louny, IČ: 49096664, subjekt uhradí odvod ve výši
207 533,31 Kč.
(Hlasování: 37 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/26Z/2015
Příděl do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
příděl z prostředků odboru strategie, přípravy a realizace projektů do Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 1 000 Kč na pokrytí bankovních poplatků
souvisejících s vedením bankovních účtů
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/26Z/2015
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1.

2.

3.

č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině
č.j. 94/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, příspěvková
organizace, IČO: 62209256, sídlo: Most, K.H.Borovského 1146, PSČ: 434 01
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině
č.j. 185/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvková organizace, IČO: 62770233, sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ: 412
01
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině.

B) u k l á d á
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Janě Vaňhové, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 15. 1. 2016
(Hlasování: 38 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/26Z/2015
Žádost o souhlas s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery v rámci
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020, pro příspěvkové
organizace Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření mezinárodní Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a
projektovým partnerem/projektovými partnery v rámci Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 pro:
1. Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci, IČ: 00125423, sídlo: Most,
Dělnická 21, PSČ: 434 01, v projektu s názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém
příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností“
2. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci, IČ: 61515451,
sídlo: Teplice, Čs. dobrovolců 11 /530, PSČ 415 01, v projektu s názvem „Mundani“.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/26Z/2015
Žádost o zřízení sociální pobytové služby Dům na půl cesty – pilotní projekt
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zřizuje
pobytovou sociální službu Dům na půl cesty s maximální kapacitou čtyř lůžek při Dětském
domově a Školní jídelně, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvkové organizaci, s účinností
od 1. 1. 2016.
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/26Z/2015
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené působnosti – oblast
školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací na základě povinného
rozdělení rezervy, UZ 33 353, dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
2. úpravu rozpočtů přímých nákladů na základě skutečného rozdělení finančních prostředků
z dotace pro soukromé školy a školská zařízení, UZ 33 155, dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu
3. úpravu rozpočtů - Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání v roce
2015, UZ 33 049, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
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4. úpravu rozpočtů - Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních v roce 2015, UZ 33 050, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
5.

úpravu rozpočtů - Rozvojový program MŠMT Zvýšení odměňování pracovníků
regionálního školství v roce 2015, UZ 33 061, dle příloh č. 6 a 7 předloženého materiálu.

(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/26Z/2015
Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 – stav příprav
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu příprav Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji.
(Hlasování: 40 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/26Z/2015
Dotační program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje a vyhlašuje
a) dotační program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016“ dle přílohy 8 tohoto usnesení
b) vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu dle přílohy 9 tohoto usnesení
c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 10 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 11 tohoto
usnesení
za podmínky schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016.

B)

ukládá
Ing. Štěpánu Haraštovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyhlášení dotačního programu dle části A) tohoto usnesení zveřejněním na úřední desce a
internetových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 11. 1. 2016

(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/26Z/2015
Aktualizace Zásad pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu investic a oprav
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 5 odst. 1 a 2c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o schválení Zásad pro tvorbu a poskytování
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finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje dle přílohy č. 12 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

1.
Usnesení č. 34/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Kladruby, se sídlem: Kladruby 29, 415 01 Teplice, IČ: 00266388, a to:
- pozemek: p.č. 837/5 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen z p.č. 837/1 o výměře 2834 m2 geometrickým plánem
č. 383-32/2015 ze dne 30.3.2015)
- pozemek: p.č. 837/6 o výměře 620 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 837/1 o výměře 2834 m2 geometrickým
plánem č. 383-32/2015 ze dne 30.3.2015)
obec Kladruby, k. ú. Kladruby u Teplic, zapsané na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

2.
Usnesení č. 35/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Ludvíkovice, se sídlem: 407 13 Ludvíkovice 71, IČ: 00831964, a to:
- pozemek: p. č. 1611/6 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1611/7 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1611 o výměře 5640 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 796-004/2015 ze dne 30. 3. 2015)
- pozemek: p. č. 1602 díl „b“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1602 díl „f“ o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1602 o výměře 958 m2 geometrickým plánem pro změnu
hranic pozemků č. 797-006/2015 ze dne 25. 3. 2015)
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obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsaných na LV č. 198 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitostí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

3.
Usnesení č. 36/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Horní
Podluží, se sídlem: Žofín 2, 407 57 Horní Podluží, IČ: 00524221, a to:
- pozemek: p. č. 2001/4 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2001 o výměře 34809 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015
ze dne 18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2024/4 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2024/1 o výměře 1409 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015
ze dne 18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2040 díl „u+k+s+w+e“ o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2040 díl „f“ o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2040 o výměře 4335 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015 ze dne 18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2024/3 díl „a“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2024/3 o výměře 10 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015
ze dne 18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2204/12 díl „d“ o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2204/12 o výměře 49 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015
ze dne 18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2127/2 o výměře 576 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2127 o výměře 14815 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015
ze dne 18. 6. 2015)
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsaných na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 14. 12. 2016
4.
Usnesení č. 37/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zněním Smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle přílohy č. 13 tohoto usnesení, týkající
se budoucího převodu nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Kryštofovy Hamry, se
sídlem Kryštofovy Hamry 64, PSČ: 431 91, IČ: 0075566, a to:
- pozemek: p.č. 334 o výměře 21002 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Kryštofovy Hamry zapsaný na LV č. 365 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
- těleso komunikace č. III/22433 v délce 2,3 km - část komunikace na pozemku 334 v k.ú.
Kryštofovy Hamry včetně příslušenství a součástí na pozemku č. 334 v k.ú. Kryštofovy
Hamry,
- těleso komunikace č. III/22435 v délce 1,33 km - komunikace na pozemku 378 v k.ú.
Černý Potok včetně příslušenství a součástí na pozemku č. 378 v k.ú. Černý Potok.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejíž znění bylo odsouhlaseno v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

5.
Usnesení č. 38/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, IČ: 00265403, a to:
- těleso komunikace v délce 0,314 km (silnice III/2503 od km 0,000 – křižovatka se silnicí
III/2501 do km 0,314 – bývalá železniční zastávka) včetně příslušenství a součástí na
pozemcích p. č. 1367/3, 1368/8 a 1371/1 v k. ú. Dolejší Hůrky.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

6.
Usnesení č. 39/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, IČ: 00265403, a to:
- pozemek: p.č. 1174/5 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. č. 1174/4 o výměře 3225 m2 dle GP č. 254208/2015 ze dne 27.8.2015),
obec Postoloprty, k. ú. Skupice u Postoloprt, zapsané na LV č. 162 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

7.
Usnesení č. 40/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Počedělice, se sídlem: Počedělice 11, 440 01 Louny, IČ: 00265373, a to:
- pozemek: p.č. 594/1 díl 1) o výměře 203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek oddělen z p.č. 594/1 o výměře 18475 m2 dle GP č. 207-167/2015
ze dne 5.10.2015),
obec Počedělice, k. ú. Orasice, zapsané na LV č. 307 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

8.
Usnesení č. 41/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 83/8 o výměře 420 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
obec Ohníč, k.ú. Křemýž, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
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nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov, příspěvková organizace, IČ: 61515876, se sídlem Tuchlov 47, Ohníč, PSČ 417 65.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. 150/15/4120 a doložky dle přílohy č. 14 tohoto usnesení,
týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 83/8 o výměře 3858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha,
obec Ohníč, k.ú. Křemýž, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

9.
Usnesení č. 42/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774, a to:
- pozemek: p.č. 763/2 o výměře 600 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad, a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

10.
Usnesení č. 43/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový
úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774, a to:
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- pozemek: p.č. 256/1 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Kadaň, k.ú. Úhošťany, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad, a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

11.
Usnesení č. 44/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 806/23 o výměře 486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 806/24 o výměře 288 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 806/29 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 806/30 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 806/32 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 806/33 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsaných na LV č. 533 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

12.
Usnesení č. 45/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
23

A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 1355/1 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/14 o výměře 2073 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1355/17 o výměře 664 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsaných na LV č. 228 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených nemovitostí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

13.
Usnesení č. 46/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 3074/1 o výměře 23774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsané na LV č. 208 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

14.
Usnesení č. 47/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1604 o výměře 3858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1612 o výměře 1694 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1613/2 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1635 o výměře 3567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Úštěk, k.ú. Lukov u Úštěku, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.

B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 3901/2015 a doložky dle přílohy č. 15 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1604 o výměře 3858 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1612 o výměře 1694 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1613/2 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1635 o výměře 3567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Úštěk, k.ú. Lukov u Úštěku, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

15.
Usnesení č. 48/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
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republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 3558/2 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 3558/3 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 3558/4 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 3558/5 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 3684/7 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/9 o výměře 221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/11 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/12 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/13 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/14 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/17 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/18 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/19 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/20 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/22 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/24 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/25 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/26 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/27 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/28 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3684/29 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5251/14 o výměře 4763 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5251/15 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 5251/20 o výměře 1564 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5251/21 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.č. 5251/24 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5251/27 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Louny, k.ú. Louny, zapsaných na LV č. 1257 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

16.
Usnesení č. 49/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 406/11 o výměře 1122 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 406/12 o výměře 94 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
obec Bělušice, k.ú. Odolice, zapsaných na LV č. 151 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

17.
Usnesení č. 50/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 545/1 o výměře 493 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 545/21 o výměře 8693 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 144/15/4120 a doložky dle přílohy č. 16 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 545/1 o výměře 493 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 545/21 o výměře 8693 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

18.
Usnesení č. 51/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 115/3 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/4 o výměře 774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/5 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
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- pozemek: p.č. 115/6 o výměře 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/7 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 180/1 o výměře 2169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Žichlice u Modlan, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ
417 03.
B)

souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 149/15/4120 a doložky dle přílohy č. 17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitostí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 115/3 o výměře 861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/4 o výměře 774 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/5 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/6 o výměře 140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 115/7 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 180/1 o výměře 2169 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Modlany, k.ú. Žichlice u Modlan, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

19.
Usnesení č. 52/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový
úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 16/3 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z pozemku č. 16 o výměře 1813 m2 geometrický plánem č. 8229

167/2010 ze dne 9. 9. 2010, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Ploskovice, k.ú. Těchobuzice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

20.
Usnesení č. 53/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový
úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 516/29 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Šluknova, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

21.
Usnesení č. 54/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
, a to:
- pozemek: p.č. 1095/12 o výměře 71 m , druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 1095/13 o výměře 119 m2, druh pozemku: orná půda
a jsou zatíženy zástavním a předkupním právem České republiky
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 707 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
za celkovou kupní
2
cenu 47.500,- Kč (250,- Kč/m - viz důvodová zpráva)
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016

22.
Usnesení č. 55/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 4064/19 o výměře 1351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 4064/20 o výměře 371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 4102/3 o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV, umístěna na pozemku p.č. 4102/3
- pozemek: p.č. 4103/1 o výměře 444 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 1108, umístěna na pozemku p.č. 4103/1
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových za celkovou kupní cenu 1,425.710,- Kč (pozemky 640,95 Kč/m2 dle ZP č.
2183-717/2015 ze dne 9. 9. 2015 plus ostatní náklady ve výši 4.719,- Kč - viz důvodová
zpráva), s tím, že nabyvatel (Ústecký kraj) je povinen uhradit náhradu za bezesmluvní
užívání pozemků v době od 16. 10. 2013 do 30. 9. 2015 ve výši 107.745,- Kč a dále od 1. 10.
2015 do doby vzniku právních účinků vkladu do katastru nemovitostí ve výši 151,29
Kč/den a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

souhlasí
se zněním Kupní smlouvy č. 6229/2015 a doložky dle přílohy č. 18 tohoto usnesení,
týkající se převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 4064/19 o výměře 1351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 4064/20 o výměře 371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 4102/3 o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV, umístěna na pozemku p.č. 4102/3
- pozemek: p.č. 4103/1 o výměře 444 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 1108, umístěna na pozemku p.č. 4103/1
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

C)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh znění Kupní smlouvy,
jejímž předmětem je nákup nemovitostí uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2016
23.
Usnesení č. 56/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Petrovice, se
sídlem Petrovice č.p. 529, PSČ 403 37, Petrovice, IČ: 00266922, a to:
- pozemek: p.č. 453/2 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace ( vznikl z dílu „a“ odděleného z pozemku p.č. 453, dílu „b“
odděleného z pozemku p.č. 345/1 a dílu „c“ odděleného ze st. p. č. 93/1 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 941-3/2015 ze dne 10. 3. 2015),
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, za kupní cenu 4.880,--Kč (40,-Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

24.
Usnesení č. 57/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
,
a to:
- pozemek: podíl /3 p.č. 766/3 o výměře 851 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
způsob ochrany: zemědělský půdní fond,
obec Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 11.347,--Kč (40,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016
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25.
Usnesení č. 58/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
,
, a to:
- pozemek: p.č. 250/6 o výměře 236 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vznikl sloučením dílu „a“ odděleného z pozemku p.č. 250/1 a dílu „d“
odděleného z pozemku p.č. 250/2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 157014/2015 ze dne 15. 6. 2015),
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 209
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, za kupní cenu 11.800,Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

26.
Usnesení č. 59/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Františkov
nad Ploučnicí, se sídlem Františkov nad Ploučnicí 79, PSČ: 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
IČO: 00555941, a to:
- pozemek: část st.p.č. 116 díl „l“ o výměře 5 m2: druh pozemku: zastavěná plocha
a nádvoří,
- pozemek: část p.č. 255/3 díl „m“ o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oba oddělené geometrickým plánem č. 156-009/2015 ze dne
3. 6. 2015 a přisloučeny do nově vzniklého p.č. 577/9),
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 600,-- Kč
(50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2016

27.
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Usnesení č. 60/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse Cítoliby,
se sídlem Zeměšská 219, Cítoliby, PSČ 439 02, IČ: 00556262, to:
- pozemek: část p.č. 93/2 díl „e“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělen
z pozemku p.č. 93/2 o výměře 1751 m2 a přisloučen do pozemku p.č. 823/1 geometrickým
plánem č. 698-49/2015 ze dne 2. 6. 2015, pozemek je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastrnu nemovitostí),
obec Cítoliby, k.ú. Cítoliby, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 120,--Kč (40,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a
předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016

28.
Usnesení č. 61/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
, a to:
- pozemek: p.č. 71/12 o výměře 146 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku č. 71/3 o výměře 345 m2 geometrickým plánem č.
1436-161/2014 ze dne 30. 10. 2014),
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 661 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 5.840,--Kč (40,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016

29.
Usnesení č. 62/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se státním podnikem
Povodí Labe, s. p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005
dle přílohy č. 19 tohoto usnesení o umístění odpočívadla s mobiliářem u cyklostezky na
služebném pozemku na dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní existence.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene cyklostezky na služebných pozemcích dle přílohy č. 19 tohoto
usnesení, jejímž předmětem je umístění odpočívadla s mobiliářem uvedené v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

30.
Usnesení č. 63/26Z/2015
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o návrhu řešení k zahájenému vyvlastňovacímu řízení a majetkoprávnímu
vypořádání spoluvlastnických podílů od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

B)

rozhoduje
o zpětvzetí žádosti vyvlastňovacího řízení ze dne 1. 7. 2014, č. j.
93468/2014/KUUK/S5/231/MAJ/2008, dle ust. § 23, odst. 4 zák. č. 184/2006 Sb., změna
zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o
vyvlastnění) ve znění pozd. přepisů, na odnětí spoluvlastnických podílů k nemovitostem
, a to:
- pozemku p.č. 3568/2 o výměře 1 m , podíl ve výši /36
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných LV č. 7938
- pozemku p.č. 3780/56 o výměře 259 m2, podíl ve výši 1/60
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných LV č. 8111
- pozemku p.č. 3338/96 o výměře 103 m2, podíl ve výši 1/36
- pozemku p.č. 3338/54 o výměře 17 m2, podíl ve výši 1/36
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných LV č. 4887 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, zpětvzetí předložit vyvlastňovacímu
úřadu, uvedené v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2016

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 1 až 30

Usnesení č. 64/26Z/2015
Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny:
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č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
dodatkem č. 42 dle přílohy č. 20 tohoto usnesení.
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 65/26Z/2015
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a
památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
1) změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze
dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne
26. 2. 2014 a č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 dle přílohy č. 21 tohoto usnesení,
2) dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje
1. č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace
sídlo: Litoměřice, Michalská 7, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině dle přílohy č. 22 tohoto usnesení
2. č.j. 123/2001, ze dne 5. 9. 2001 ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Kostelní 289, PSČ: 434 01, IČ: 00361160
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině dle přílohy č. 23 tohoto usnesení
3. č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Očkova 5, PSČ: 413 01, IČ: 00360643
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině dle přílohy č. 24 tohoto usnesení
4. č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 14, PSČ: 415 01, IČ: 0083241
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině dle přílohy č. 25 tohoto usnesení
5. č.j. 203/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská ulice 29-34, PSČ: 440 01, IČ: 00360724
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině dle přílohy č. 26 tohoto usnesení
6. č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině dle přílohy č. 27 tohoto usnesení
7. č. j. 242/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Dlouhá 173, PSČ: 412 01, IČ: 00360635
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině dle přílohy č. 28 tohoto usnesení
8. č.j. 243/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
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sídlo: Děčín, ulice České mládeže 1/31, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 20 ke zřizovací listině dle přílohy č. 29 tohoto usnesení
9. č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Československé armády č. p. 1360, PSČ: 434 38, IČ: 00080730
dodatkem č. 18 ke zřizovací listině dle přílohy č. 30 tohoto usnesení
10. č.j. 245/2003 ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 16 ke zřizovací listině dle přílohy č. 31 tohoto usnesení
B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovací
listině schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2016

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 66/26Z/2015
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2016, financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v.v i., v roce 2016 dle přílohy č. 32 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: průběžně v roce 2016

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 67/26Z/2015
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2016 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vyhlášení Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016 dle přílohy č. 33 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 68/26Z/2015
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 – schválení a vyhlášení programu
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vyhlášení Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 dle přílohy č. 34 tohoto
usnesení.
B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 69/26Z/2015
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 – schválení a
vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dotační program „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2016“ dle přílohy č. 35 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016
(Hlasování: 43 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 70/26Z/2015
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2016 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“ dle přílohy č. 36 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 71/26Z/2015
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML1283 ze dne 30. 7. 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 k smlouvě č. 15/SML1283 ze dne 30. 7. 2015 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2015, dle přílohy č. 37 tohoto usnesení.
B) ukládá
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Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2016
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 72/26Z/2015
Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v žádostech a hlášení změn ze strany příjemců dotací poskytnutých
z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2015 obsažených v přílohách č. 1 až 46 předloženého materiálu,
B)
1. rozhoduje
a. o převedení poskytnuté dotace ve výši 142 600 Kč na sociální službu terénní
programy „Poradenské informační centrum Trmice“ (ID1280221) poskytnuté
Sdružení Romano Jasnica na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež „Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zeferýno“ (ID 6394439), v
rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
b.o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 15/SML0444 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu se Sdružením Romano Jasnica v rámci
kompetence dané § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
2.

rozhoduje
a. o schválení aktualizovaného nákladového rozpočtu Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi v Domově sv. Josefa (ID8281324) provozovaného Farní
charitou Roudnice nad Labem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, v
rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů,
b.o nevyhovění žádosti o převod finančních prostředků ve výši 63 000 Kč
ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n. L.“ (ID 6392422)
na sociální službu pečovatelská služba „Pečovatelská služba při FCH
Rce n. L.“ (ID1761469), v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c. o vrácení části dotace poskytnuté Farní charitě Roudnice nad Labem ve výši
240 000 Kč na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(ID 4335678) z důvodu uvedeném v příloze č. 6 předloženého materiálu,
v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,

3. r o z h o d u j e
a. o schválení zahrnutí finančních prostředků poskytnutých na sociální služby
z resortů státní správy v roce 2014 v rámci 1. kola financování ze strany
MPSV do zdrojových dat pro výpočet dotace na rok 2015
za použití „stropovacího mechanismu“ u služeb Nízkoprahové zařízení pro
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děti a mládež Klub Magnet (ID3536223) a Terénní programy Květina
(ID5829590), v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,
b.o poskytnutí dotace na sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Klub Magnet (ID3536223) ve výši 120 000 Kč a Terénní programy
Květina (ID5829590) ve výši 120 000 Kč a o uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě č. 15/SML0408 s poskytovatelem sociálních služeb Květina, z. s.
se sídlem Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť, IČ: 27038645 dle přílohy č. 8
předloženého materiálu dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
4.

rozhoduje
a. o převedení poskytnuté dotace ve výši 113 800 Kč na sociální službu terénní
programy (ID 2997661) poskytnuté Oblastní charitě ČČK Litoměřice
na sociální službu kontaktní centrum (ID2467540), v rámci kompetence dané
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů,
b.o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 15/SML0420 dle přílohy č. 10
předloženého materiálu s Oblastní charitou ČČK Litoměřice v rámci
kompetence dané § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

5. schvaluje
aktualizované znění nákladových rozpočtů sociální služeb dle příloh č. 11–46
předloženého materiálu, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
C)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky
k převedení finančních prostředků mezi službami, k vrácení části dotace, k uzavření dodatků
ke smlouvám a k informování poskytovatelů sociálních služeb o rozhodnutí zastupitelstva.
Termín: 30. 12. 2015

(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 73/26Z/2015
Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 – druhá část
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v žádostech a hlášení změn ze strany příjemců dotací poskytnutých
z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2015 obsažených v přílohách č. 1 až 69 předloženého materiálu,
B)

schvaluje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle příloh č. 7 až 69
předloženého materiálu, v rámci kompetence dané dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

C) rozhoduje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
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1. o převedení poskytnuté dotace ve výši 300 000 Kč na sociální službu pečovatelská
služba (ID 5798742) poskytnuté Oblastní charitě Most na sociální službu terénní
programy (ID 8389381), v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
2. o převedení poskytnuté dotace ve výši 140 330 Kč na sociální službu nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (ID 2570590) poskytnuté Oblastní charitě Most na sociální
službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3043143), v rámci
kompetence dané dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
3. o převedení poskytnuté dotace ve výši 156 066 Kč na sociální službu terénní
programy (ID 9253322) poskytnuté Oblastní charitě Most na sociální službu sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3043143), v rámci kompetence dané dle §
101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
4. o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 15/SML0415 dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu s Oblastní charitou Most v rámci kompetence dané dle § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
D) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky
k informování poskytovatele sociálních služeb o rozhodnutí zastupitelstva, k převedení
finančních prostředků mezi službami a k uzavření dodatku ke smlouvě.
Termín: 30. 12. 2015
(Hlasování: 42 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 74/26Z/2015
Rozhodnutí o zmírnění tvrdosti přístupu ve věci povinného spolufinancování sociálních služeb v
roce 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o částečném prominutí povinného podílu spolufinancování sociálních služeb, tzn. z 10 %
na 8%, u služeb sociálně terapeutické dílny – středisko Úpořiny (ID 1275249), sociální
rehabilitace – středisko Arkadie Úpořiny (ID 4064347), sociálně terapeutické dílny –
středisko Arkadie Krupka (ID 2981921), denní stacionáře – středisko Arkadie Krupka
(ID 4012625), sociální rehabilitace – středisko Arkadie Krupka (ID 1816143), sociální
rehabilitace – středisko Arkádie Novoveská (ID 6485162), denní stacionáře – středisko
Arkadie Novoveská (ID 1268119), sociálně terapeutické dílny – středisko Arkadie
Rovná (ID 9750157), sociální rehabilitace – středisko Arkadie Helena (ID 4415138),
odborné sociální poradenství – středisko Arkadie Helena (ID 7942332), podpora
samostatného bydlení – středisko Arkadie Bratislavská (ID 6522122), odlehčovací
služby – středisko Arkadie Bratislavská (ID 1294772) a chráněné bydlení (ID 8349589),
které jsou poskytovány obecně prospěšnou společností Arkadie, v rámci kompetence
dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
2.

o částečném prominutí povinného podílu spolufinancování sociálních služeb, tzn. z 10
% na 8 %, u služeb odborné sociální poradenství (ID 5326790) a raná péče (ID
5330519), které jsou poskytovány obecně prospěšnou společností Demosthenes,
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v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů,
3.

4.

5.

B)

o částečném prominutí povinného podílu spolufinancování
a. sociálních služeb, tzn. z 10 % na 8%, u služeb domov se zvláštním režimem (ID
5624320), terénní programy (ID 9011520), které jsou poskytovány Farní
charitou Litoměřice, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b. sociální služby, tzn. z 10 % na 9 %, u služby nízkoprahové denní centrum
(ID 5964684), která je poskytována Farní charitou Litoměřice, v rámci
kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
o částečném prominutí povinného podílu spolufinancování sociálních služeb, tzn. z 10
% na 8 %, u služeb domov pro seniory (ID 7141935) a domov se zvláštním režimem
(ID 2179469), které jsou poskytovány Oblastní charitou Ústí nad Labem, v rámci
kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů,
o částečném prominutí povinného podílu spolufinancování sociálních služeb, tzn. z 10
% na 8 %, u služeb sociální rehabilitace Teplice (ID 1214275), odborné sociální
poradenství Teplice (ID 1621637), sociálně terapeutické dílny Teplice (ID 2046626),
sociálně aktivizační služby Teplice (ID 9462377), sociální rehabilitace Litoměřice
(ID 1657475), sociálně aktivizační služby Litoměřice (ID 4265731), odborné sociální
poradenství Litoměřice (ID 9425002), sociální rehabilitace Ústí nad Labem
(ID 8981594) a sociální rehabilitace – terénní komunitní tým (ID 3267891), které jsou
poskytovány spolkem Fokus Labe, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů,

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky
k informování poskytovatelů sociálních služeb o rozhodnutí zastupitelstva.
Termín: 30. 12. 2015

(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 75/26Z/2015
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016, včetně Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
I. Schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016
(aktualizovaná verze)
A ) schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 (aktualizovaná verze)
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) u k l á d á
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění schváleného
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 (aktualizovaná verze)
Termín: 31. 12. 2015
II. Schválení aktualizované Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
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C) s c h v a l u j e
aktualizovanou Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu
D) u k l á d á
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění schválené
aktualizované Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Termín: 31. 12. 2015
(Hlasování: 39 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 76/26Z/2015
Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje
na období 2015-2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
informaci o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého
kraje na období 2015–2018
B) u k l á d á
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého
kraje informaci o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové
politiky
Ústeckého kraje na období 2015-2018
Termín: 31. 12. 2016
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 77/26Z/2015
Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok
2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého
kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým
krajem za rok 2015) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho
vycházejících
B)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, sledovat vývoj sociálních služeb
zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a informovat Zastupitelstvo
Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým
krajem
Termín: 31. 12. 2016

(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 78/26Z/2015
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální
oblasti
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o dokončeném technickém zhodnocení nemovitého majetku svěřeného
příspěvkovým organizacím k hospodaření dle přílohy č. 38 tohoto usnesení.
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny
1.

č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky čp. 119, PSČ 407 60
IČ: 47274484
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině

2.

č. j. 226/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
sídlo: Jiříkov, Filipovská, čp. 582/20, PSČ: 407 53
IČ: 47274468
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině

3.

č. j. 227/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace,
sídlo: Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01
IČ: 47274549
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině

4.

č. j. 228/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace
sídlo: Huntířov, Stará Oleška čp. 131, PSČ: 405 02
IČ: 47274522
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině

5.

č. j. 229/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77
IČ: 47274573
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině

6.

č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Březinova 1093, PSČ: 432 01
IČ: 46789910
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině

7.

č. j. 232/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace,
sídlo: Tuchořice čp. 1, PSČ 439 69
IČ: 00830381
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině

8.

č. j. 233/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
sídlo: Litvínov – Janov, Zátiší čp. 177, PSČ: 435 42
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IČ: 49872541
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
9.

č. j. 236/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
sídlo: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině

10. č. j. 237/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace
sídlo: Dubí, Na Výšině, čp. 494, PSČ: 417 01
IČ: 63787849
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
11. č. j. 239/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22,
IČ: 63787911
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině
12. č. j. 206/2001, ze dne 12. 12. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace,
sídlo: Snědovice čp. 1, PSČ 411 74
IČ: 70948062
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
13. č. j. 247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČ: 75149541
dodatkem č. 22 ke zřizovací listině
dle příloh č. 39 - 51 tohoto usnesení
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 79/26Z/2015
Fond životního prostředí ÚK – snížení přídělu pro rok 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o snížení přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje do Fondu životního prostředí
Ústeckého kraje o částku 4 315 tis. Kč pro rok 2015 na celkovou výši přídělu 685 tis. Kč.
B) ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit vrácení přídělu do rozpočtu
Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2015
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 80/26Z/2015
Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/24Z/2015 ze dne 07. 09. 2015, kterým
bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace obci Blatno, IČ 00261807, ve výši 2 833 352,Kč na projekt „Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“;
B) rozhoduje
1.
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje obci Blatno, IČ 00261807, ve výši 2 405 680,- Kč na projekt
„Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno“ a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. 15/SML2539, dle přílohy č. 1, tohoto materiálu;
2.
o uzavření dodatků ke smlouvám k již přiznaným dotacím z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje následovně:
a)
dodatku č. 2 ke smlouvě č. 11/SML2017 uzavřené s obcí Nové Dvory, IČ
00264113, dle přílohy č. 2, tohoto materiálu;
b)
dodatku č. 3 ke smlouvě č. 11/SML2031 uzavřené s městem Hrob, IČ 00266337,
dle přílohy č. 3, tohoto materiálu;
C) schvaluje
vzor smlouvy, která tvoří přílohu č. 5 Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje, dle přílohy č. 4, tohoto materiálu.
D) ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, zajistit v návaznosti na bod B) tohoto
usnesení administraci dodatků ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z FVH ÚK dle
přílohy č. 52 – 54 tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2016
(Hlasování: 41 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 81/26Z/2015
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až
2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1.
změnu Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje
na období 2014 až 2020 (dále je „Program“):
a) změna smlouvy, která je přílohou L5 Programu dle přílohy č. 55 tohoto
usnesení,
b) změna Dotačního rámce pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na
období 2014 až 2020, který je přílohou L1 Programu dle přílohy č. 56 tohoto
usnesení.
2.

stanovení předmětu příspěvku pro rok 2016 pro výzvu č. 1 v souladu s čl. 3 odst. 2
Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na
období 2014 až 2020 dle přílohy č. 57 tohoto usnesení.
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B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění aktualizovaného znění
Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014
až 2020 dle bodu A) odst. 1 tohoto usnesení a dále zveřejnění stanovení příspěvku v roce 2016
dle bodu A) odst. 2 tohoto usnesení na webových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 15. 1. 2016

(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 50 až 52

Usnesení č. 82/26Z/2015
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 – 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou A7, B7, C7 a D7 Programu pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 dle přílohy č. 58 tohoto
usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 50 až 52

Usnesení č. 83/26Z/2015
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2014
– 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace, která je přílohou Z6 Programu podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2014 až 2020 dle přílohy č.
59 tohoto usnesení.
(Hlasování: 43 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body č. 50 až 52

Usnesení č. 84/26Z/2015
Aktualizace č. 28 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci č. 28 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, která obsahuje
aktualizaci technického řešení odvedení a čištění odpadních vod v obci Vršovice, dle příloh
č. 60 a č. 61 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 85/26Z/2015
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém období v souladu
s § 42 odst. 3 stavebního zákona
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 86/26Z/2015
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok 2008, 2009, 2011, 2012 a 2015 tj.
prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:
- Územně plánovací dokumentace obce Všestudy do 31. 12. 2016
- Územní plán Domašín do 31. 5. 2016
- Územní plán obce Kámen do 31. 12. 2016
- Územní plán obce Lukavec do 31. 12. 2016
- Územní plán obce Arnoltice do 31. 12. 2016
- změnu názvu projektu „Navýšení kapacity mateřské školy město Hoštka“ na „ Stavební úpravy
části ZŠ v Hoštce na třídu MŠ“ a prodloužení termínu realizace prostřednictvím dodatku ke
smlouvě o poskytnutí dotace projektu do 30. 6. 2016.
(Hlasování: 44 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 87/26Z/2015
Dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zásady programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016 dle přílohy č. 62 tohoto usnesení
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 88/26Z/2015
Odůvodnění významných veřejných zakázek zařazených do výzvy č. 1 Integrovaného
regionálního operačního programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ( dále jen
„zákon“) odůvodnění těchto významných veřejných zakázek dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu:
– „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
– „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“
– „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“
– „Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr. - Žatec“
–
(Hlasování: 44 – 0 – 0)
návrh byl přijat
Usnesení č. 89/26Z/2015
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
za rok 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
Vyhodnocení činnosti a plnění Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje za rok 2015
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Usnesení č. 90/26Z/2015
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje (FV ZÚK) na I. pololetí roku 2016
(IV. volební období)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje (FV ZÚK) na I. pololetí roku
2016 (IV. volební období)
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Usnesení č. 91/26Z/2015
Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2016 dle přílohy č. 63 tohoto usnesení.
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Usnesení č. 92/26Z/2015
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Usnesení č. 93/26Z/2015
Vyhodnocení činnosti výboru pro ZSV za r. 2015
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZÚK za rok 2015
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Usnesení č. 94/26Z/2015
Plán činnosti výboru pro ZSV na rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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plán činnosti výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2016
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Usnesení č. 95/26Z/2015
Hodnocení činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2015
a Plán práce na rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Hodnocení činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok
2015 a Plán práce na rok 2016
(Hlasování: 45 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Hlasování společné pro body 57.1 až 57.7

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 10/26Z/2015

–

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2016

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/26Z/2015

–

Transfery obecním školám na přímé náklady na
vzdělávání na rok 2016

Příloha č. 3 k usnesení č. 17/26Z/2015

–

Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č.j. 249/2013 SPZ
Triangle, příspěvková organizace

Příloha č. 4 k usnesení č. 18/26Z/2015

–

Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní
služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016

Příloha č. 5 k usnesení č. 18/26Z/2015

–

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění
lékařské pohotovostní služby (dotace městu)

Příloha č. 6 k usnesení č. 19/26Z/2015

–

Dotační
program
„Podpora
zdravotnických vzdělávacích akcí“

Příloha č. 7 k usnesení č. 24/26Z/2015

–

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva (kotlíková dotace) – Výzva
k podávání žádostí o poskytnutí dotace

Příloha č. 8 k usnesení č. 32/26Z/2015

–

Program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na
jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016“

Příloha č. 9 k usnesení č. 32/26Z/2015

–

Vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu

lékařských

a

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/26Z/2015 –

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 11 k usnesení č. 32/26Z/2015 –

Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání
projektu
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Příloha č. 12 k usnesení č. 33/26Z/2015 –

Zásady pro tvorbu a poskytování finančních
prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje

Příloha č. 13 k usnesení č. 37/26Z/2015 –

Smlouva o budoucí
Kryštofovy Hamry)

Příloha č. 14 k usnesení č. 41/26Z/2015 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.
150/15/4120 (ÚZSVM)

Příloha č. 15 k usnesení č. 47/26Z /2015 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 3901/2015 (ÚZSVM)

Příloha č. 16 k usnesení č. 50/26Z/2015 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 144/15/4120 (ÚZSVM)

Příloha č. 17 k usnesení č. 51/26Z/2015 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 149/15/4120 (ÚZSVM)

Příloha č. 18 k usnesení č. 55/26Z/2015 –

Kupní smlouva č. 6229/2015 (ÚZSVM)

Příloha č. 19 k usnesení č. 62/26Z/2015 –

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (ÚZSVM)

Příloha č. 20 k usnesení č. 64/26Z/2015 –

Dodatek č. 42 ke zřizovací listině č.j. 130/2001

Příloha č. 21 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Změna Pravidel pro tvorbu a provádění změn
zřizovacích
listin
příspěvkových
organizací
Ústeckého kraje a vzor zřizovací listiny č. 1c)
Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích
listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Příloha č. 22 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 22 ke zřizovací listině č. j. 122/2001
příspěvkové organizace Severočeská galerie
výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace

Příloha č. 23 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 21 ke zřizovací listině č. j. 123/2001
příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění
v Mostě, příspěvková organizace

Příloha č. 24 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 22 ke zřizovací listině č. j. 124/2001
příspěvkové organizace Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace

Příloha č. 25 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 23 ke zřizovací listině č. j. 202/2001
příspěvkové organizace Regionální muzeum
v Teplicích, příspěvková organizace

Příloha č. 26 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 22 ke zřizovací listině č. j. 203/2001
příspěvkové organizace Galerie Benedikta Rejta
v Lounech, příspěvková organizace
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darovací

smlouvě

(obec

Příloha č. 27 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 21 ke zřizovací listině č. j. 240/2002
příspěvkové
organizace
Oblastní
muzeum
v Lounech, příspěvková organizace

Příloha č. 28 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 19 ke zřizovací listině č. j. 242/2002
příspěvkové
organizace
Oblastní
muzeum
v Litoměřicích, příspěvková organizace

Příloha č. 29 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

Dodatek č. 20 ke zřizovací listině č. j. 243/2002
příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Děčíně,
příspěvková organizace

Příloha č. 30 k usnesení č. 65/26Z/2015 –

244/2003
v Mostě,

Dodatek č. 18 ke zřizovací listině č. j.
příspěvkové organizace Oblastní muzeum
příspěvková organizace
Příloha č. 31 k usnesení č. 65/26Z/2015 – Dodatek č. 16 ke zřizovací listině č. j.
příspěvkové
organizace
Oblastní
v Chomutově, příspěvková organizace
Příloha č. 32 k usnesení č. 66/26Z/2015 –

Příloha č. 33 k usnesení č. 67/26Z/2015 –

245/2003
muzeum

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého
kraje Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v. v. i. v roce 2016,
financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje
Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji na rok 2016

Příloha č. 34 k usnesení č. 68/26Z/2015 –

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2016

Příloha č. 35 k usnesení č. 69/26Z/2015 –

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016 – znění Programu

Příloha č. 36 k usnesení č. 70/26Z/2015 –

Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2016 – znění Programu

Příloha č. 37 k usnesení č. 71/26Z/2015 –

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/SML1283 ze dne 30.
7. 2015

Příloha č. 38 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Přehled příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v oblasti sociální, u kterých došlo k technickému
zhodnocení nemovitého majetku

Příloha č. 39 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 224/2002

Příloha č. 40 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 226/2002

Příloha č. 41 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 227/2002
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Příloha č. 42 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 31 ke zřizovací listině č. j. 228/2002

Příloha č. 43 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 229/2002

Příloha č. 44 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 230/2002

Příloha č. 45 k usnesení č. 78/26Z/2015 –
Příloha č. 46 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 232/2002
Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č. j. 233/2002

Příloha č. 47 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 236/2002

Příloha č. 48 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 237/2002

Příloha č. 49 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 34 ke zřizovací listině č. j. 239/2002

Příloha č. 50 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 27 ke zřizovací listině č. j. 206/2001

Příloha č. 51 k usnesení č. 78/26Z/2015 –

Dodatek č. 22 ke zřizovací listině č. j. 247/2008

Příloha č. 52 k usnesení č. 80/26Z/2015 –

Dodatek č. 1 smlouvy č. 15/SML2539 uzavíraný s
obcí Blatno – změna rozpočtu

Příloha č. 53 k usnesení č. 80/26Z/2015 –

Dodatek č. 2 smlouvy č. 11/SML2017 uzavíraný s
obcí Nové Dvory – změna termínu

Příloha č. 54 k usnesení č. 80/26Z/2015 –

Dodatek č. 3 smlouvy č. 11/SML2031 uzavíraný s
městem Hrob – změna termínu

Příloha č. 55 k usnesení č. 81/26Z/2015 –

Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku – Příloha L5
Programu

Příloha č. 56 k usnesení č. 81/26Z/2015 –

Dotační rámec pro poskytování příspěvků na
hospodaření v lesích na období 2014 – 2020 –
Příloha L1 Programu

Příloha č. 57 k usnesení č. 81/26Z/2015 –

Stanovení předmětu příspěvku na rok 2016 – výzva
č. 1

Příloha č. 58 k usnesení č. 82/26Z/2015 –

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace – Přílohy A7, B7,
C7 a D7 Programu

Příloha č. 59 k usnesení č. 83/26Z/2015 –

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace – Přílohy Z6
Programu

Příloha č. 60 k usnesení č. 84/26Z/2015 –

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 28

Příloha č. 61 k usnesení č. 84/26Z/2015 –

Návrh textové karty obce Vršovice

Příloha č. 62 k usnesení č. 87/26Z/2015 –

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016
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Příloha č. 63 k usnesení č. 91/26Z/2015 –

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok
2016
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Příloha č. 1 k usnesení č. 10/26Z/2015
Bod 9 Příloha 1

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
v tis. Kč
Schválený
rozpočet na rok
2015

Návrh rozpočtu na rok 2016
z toho:

Rozpočtový
výhled na rok
2016

Celkem

obligatorní

fakultativní

Zdroje celkem

12 115 403

11 667 000

13 646 484

13 544 299

102 185

Příjmy celkem

11 916 618

12 119 000

13 935 449

13 908 299

27 150

Běžné příjmy celkem

11 663 861

11 848 000

13 618 102

13 612 952

5 150

4 171 428

4 390 000

4 490 385

4 490 055

330

388 821

395 000

398 432

393 612

4 820

7 103 612

7 063 000

8 729 285

8 729 285

0

Kapitálové příjmy celkem

252 757

271 000

317 347

295 347

22 000

Kapitálové příjmy

137 537

134 000

150 318

150 318

0

Investiční transfery

115 220

137 000

167 029

145 029

22 000

Financování celkem

198 785

-452 000

-288 965

-364 000

75 035

63 878

0

105 029

105 029

0

Úvěrový rámec 2016 - 2023

0

85 000

75 035

0

75 035

Úvěrový rámec 2012 - 2015

552 577

0

0

0

0

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Neinvestiční transfery

Prostředky minulých let

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

0

Splátka jistiny úvěru 2014

-140 000

-140 000

-140 000

-140 000

0

Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015

-117 670

-237 000

-169 029

-169 029

0

Splátka návratné finanční výpomoci 2013

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

0

Výdaje celkem

12 115 403

11 667 000

13 646 484

12 328 111

1 318 373

Běžné výdaje celkem

10 811 528

10 908 000

13 010 354

12 139 673

870 681

1 303 875

759 000

636 130

188 438

447 692

Kapitálové výdaje celkem

v tis. Kč
Schválený
rozpočet na rok
2015
Výdaje celkem
Kancelář hejtmana

12 115 403

Rozpočtový
výhled na rok
2016
11 667 000

Návrh rozpočtu na rok 2016
Celkem
13 646 484

z toho:
obligatorní

fakultativní

12 328 111

1 318 373

45 740

45 000

57 492

36 520

20 972

Kancelář ředitele

403 129

410 000

413 055

389 893

23 162

Odbor ekonomický

182 170

139 000

211 282

39 232

172 050

Odbor informatiky a organizačních věcí

25 600

28 000

31 254

21 521

9 733

Odbor majetkový

54 160

49 000

59 270

49 970

9 300

5 837

6 000

4 548

4 448

100

782 557
1 000

251 000
1 000

332 459
1 000

192 519
1 000

139 940
0

7 260 597

7 273 000

7 954 789

7 909 904

44 885

Odbor kultury a památkové péče

177 900

185 000

192 241

183 291

8 950

Odbor sociálních věcí

226 866

231 000

1 042 753

1 024 378

18 375

Odbor legislativně-právní
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor zdravotnictví

344 467

395 000

396 211

333 261

62 950

Odbor dopravy a silničního hospodářství

2 001 058

2 093 000

2 438 544

1 933 759

504 785

Odbor životního prostředí a zemědělství

75 636

71 000

75 150

52 450

22 700

Odbor investiční - Průmyslová zóna Triangle

69 475

85 000

123 772

81 892

41 880

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Fond investic a oprav Ústeckého kraje

72 737

43 000

66 120

25 208

40 912

386 474

362 000

246 544

48 865

197 679

V Ústí nad Labem, dne 12. 11. 2015, zpracoval: ekonomický odbor
1

Příloha č. 2 k usnesení č. 10/26Z/2015
Bod 9 Příloha 2

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2016
v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
§ 3111 - celkem
1201
1204
1205
1209
1211
1212
1213
1231
1234
1237
1239
1243
1244
1246
1247
1248
1252
1257
1258
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1273
1276
1278
1281
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
2202
2203
2204
2205
2206
2223
2232
2234
2237
2243
2244
2245

MŠ Arnoltice
MŠ Česká Kamenice, Palackého 141
MŠ Česká Kamenice, Komenského 182
MŠ Děčín II, Liliová 277/1
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11
MŠ Děčín XXXII, Májová 372
MŠ Dobrná
MŠ Horní Habartice 6
MŠ Janov
MŠ Jílové
MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46
MŠ Malšovice
MŠ Těchlovice
MŠ Valkeřice
MŠ Velká Bukovina
MŠ Jiříkov, Filipovská 686
MŠ Lobendava
MŠ Mikulášovice
MŠ Rumburk, V Podhájí
MŠ Rumburk, Komenského
MŠ Rumburk, Sukova
MŠ Rumburk, Krásnolipská
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře
MŠ Šluknov
MŠ Velký Šenov
MŠ Dolní Podluží
MŠ Horní Podluží
MŠ Jiřetín pod Jedlovou
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024
MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757
MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428
MŠ Varnsdorf, Národní 1617
MŠ Černovice 97
MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22
MŠ Hora Svatého Šebestiána
MŠ Hrušovany 15
MŠ Chomutov
MŠ Jirkov
MŠ Zelená-Málkov
MŠ Nezabylice
MŠ Údlice, Droužkovická 306
MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581
MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554
MŠ Kadaň, Žitná 615

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016

4 481 888
916 164
1 305
3 578
2 543
8 598
11 624
10 308
9 301
1 260
1 064
1 779
8 653
971
1 508
1 151
1 174
1 051
4 389
1 268
3 210
4 447
3 282
2 782
2 615
2 348
7 941
3 244
1 297
1 476
1 407
5 613
2 326
4 261
3 368
2 335
2 121
2 369
1 153
2 169
1 256
1 308
60 785
30 354
2 405
1 132
2 385
4 327
6 598
3 636
1

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
2246 MŠ Kadaň, Klášterecká 1557
2247
2248
2258
2259
2261
2263
2275
3202
3207
3208
3219
3223
3224
3232
3235
3237
3239
3241
3243
3246
3249
3251
3252
3253
3262
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3276
3279
3281
3288
3289
3291
3292
3293
3299
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3311
3312
3313

MŠ Kadaň, Husova 1337
MŠ Kadaň, Na podlesí 1481
MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205
MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540
MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545
MŠ Račetice 44
MŠ Brňany
MŠ Libochovany
MŠ Litoměřice
MŠ Lovečkovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
MŠ Štětí
MŠ Čtyřlístek Terezín
MŠ Travčice
MŠ Pastelka Úštěk
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice
MŠ Žitenice
MŠ Libochovice, Revoluční 796
MŠ Poplze
MŠ Lovosice, Resslova
MŠ Lovosice, Sady pionýrů
MŠ Lovosice, Terezínská
MŠ Brouček Prackovice n. Labem
MŠ Radovesice
MŠ Chotěšov
MŠ Chotiměř
MŠ Křesín
MŠ Vchynice
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
MŠ Budyně n. Ohří
MŠ Doksany
MŠ Horní Beřkovice
MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského
MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina
MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní
MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská
MŠ Straškov - Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem
MŠ Martiněves
MŠ Rohatce
MŠ Vědomice
MŠ Vrbice u Roudnice n. L.
MŠ Vražkov
MŠ Račiněves
MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.
MŠ V Zátiší, Dobříň
MŠ Zvoneček v Bříze

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
4 304
4 287
6 305
5 109
4 641
9 477
3 450
1 387
1 064
1 356
39 649
1 470
1 259
15 073
4 438
1 149
3 851
1 453
919
2 886
3 426
1 863
4 545
4 826
4 265
1 611
1 451
1 027
903
1 080
1 049
2 124
3 659
1 151
2 781
2 006
5 320
3 964
7 820
4 550
1 748
1 328
1 243
1 247
1 425
1 408
1 187
1 566
1 456
1 211
1 464
1 187
2

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
3314 MŠ Lukavec
3315
4204
4206
4208
4212
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4221
4222
4231
4233
4235
4239
4242
4243
4244
4245
4248
4251
4254
4255
4265
4272
4273
4275
4277
4278
4287
4288
5201
5202
5203
5204
5224
5226
5227
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6211
6212

MŠ Siřejovice
MŠ Dobroměřice
MŠ Hřivice
MŠ Chlumčany
MŠ Lenešice
MŠ Libčeves
MŠ Louny, Čs. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, Přemyslovců
MŠ Louny, Šafaříkova
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495
MŠ Ročov
MŠ Slavětín
MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Blatno
MŠ Blšany
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbořany, Bratří Čapků
MŠ Podbořany, Hlubanská
MŠ Měcholupy
MŠ Žatec, Bratří Čapků
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Holedeč
MŠ Veltěže
MŠ Most, Hutnická 2938
MŠ Most, Antonína Sochora 2937
MŠ Most, Růžová 1427
MŠ Most, Lidická 44
MŠ Obrnice
MŠ Lužice, 97
MŠ Litvínov, Gorkého 1614
MŠ Teplice, K. Čapka
MŠ Teplice, Hlávkova
MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.
MŠ Teplice, J.V. Sládka
MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská
MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
891
896
2 576
1 267
1 288
2 321
1 288
2 861
2 607
3 293
3 316
4 751
4 336
3 616
2 422
2 829
4 464
1 609
1 326
1 384
1 170
1 731
2 777
2 184
5 130
4 733
2 152
6 805
4 561
4 134
2 092
8 087
1 254
1 363
6 032
6 546
6 107
58 755
3 673
1 415
6 629
2 289
4 572
3 340
4 642
2 320
3 558
2 797
5 349
7 445
4 547
4 659
3

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
6213 MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech
6214
6215
6228
6231
6232
6233
6234
6235
6239
6241
6242
6243
6246
6247
6249
6251
6253
6254
6256
6257
6258
6265
6266
6267
6269
6271
6274
6276
6277
6281
6282
6283
6291
6293
6294
6295
6297
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7211
7212
7213
7214
7215

MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Krteček Teplice, Okrajová
MŠ Bystřany
MŠ Bžany, Hradiště
MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského
MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova
MŠ Cibuláček Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova
MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Motýlek Košťany-Střelná
MŠ Košťany
MŠ Zvoneček Krupka, Lípová
MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova
MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů
MŠ Lahošť
MŠ Modlanská rolnička Modlany
MŠ Čtyřlístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská
MŠ Pastelka, Proboštov
MŠ Rtyně nad Bílinou
MŠ Újezdeček
MŠ Bílina, Čapkova
MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M. Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrobčice
MŠ Ledvice
MŠ Ohníč
MŠ Bořislav
Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence
MŠ Ústí n. L., Marxova
MŠ Ústí n. L., Škroupova
MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova
MŠ Ústí n. L., E. Destinové
MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova
MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební
MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové
MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní
MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy
MŠ Ústí n. L., Karla IV.
MŠ Ústí n. L., Větrná
MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
3 112
4 189
1 944
3 442
1 215
2 371
2 749
4 119
1 336
2 192
2 621
2 335
4 442
2 242
2 974
1 387
1 871
2 315
2 326
3 448
6 430
3 472
1 391
2 179
3 039
3 210
4 520
4 702
1 265
1 325
6 481
7 710
5 441
3 136
2 200
1 099
1 382
1 053
3 439
4 407
1 515
1 336
2 795
2 438
4 384
3 437
3 470
4 491
4 584
2 369
6 695
5 575
4

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
7216 MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná
7217
7218
7219
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7252
7253
7258
7259
7262
7264
7267
7269
7271
7274
7276
7278
7281
7283

MŠ Ústí n. L., Vinařská
MŠ Ústí n. L., Vojanova
MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců
MŠ Ústí n. L., 5. května
MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova
MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem
MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská
MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská
MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí
MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní
MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova
MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova
MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády
MŠ Chabařovice, Husovo náměstí
MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
MŠ Chuděrov
MŠ Hvězdička Malé Březno
MŠ Dráček Povrly - Neštědice
MŠ Dubice
MŠ Řehlovice
MŠ Trmice, Lovecká
MŠ Velké Březno, Alej sportovců
MŠ Domeček Velké Chvojno
MŠ Telnice
MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4

§ 3112 - celkem
4228 MŠ spec. Louny
4284 MŠ spec. Žatec

§ 3113 - celkem
1202
1206
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1221
1222
1223
1224
1225
1241
1245
1249
1251
1253
1255
1259
1266

ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
ZŠ Jílové
ZŠ a MŠ Markvartice
ZŠ a MŠ Verneřice
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ZŠ Jiříkov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
4 479
2 465
4 601
4 496
2 422
4 538
4 595
3 611
4 387
4 449
3 599
3 571
9 160
1 220
3 514
2 174
3 734
1 515
1 313
1 410
1 382
1 630
2 888
3 428
1 337
1 239
2 325

10 433
5 517
4 916

2 989 335
24 086
23 633
21 869
20 831
20 735
21 652
25 448
15 971
28 737
17 168
23 759
11 935
18 034
15 852
9 927
8 991
11 081
13 102
17 936
9 642
15 773
5

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
1267 ZŠ Rumburk, U Nemocnice
1272
1274
1277
1279
1291
1292
1293
2201
2207
2208
2209
2211
2212
2213
2215
2216
2224
2225
2226
2227
2236
2238
2249
2251
2252
2253
2264
2265
2266
2271
2274
2276
2278
2282
3203
3204
3206
3209
3211
3212
3213
3214
3215
3221
3222
3225
3226
3227
3233
3238
3242

ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov
ZŠ Dolní Podluží
ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská
ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469
ZŠ a MŠ Březno
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334
ZŠ Chomutov, Písečná 5144
ZŠ Chomutov, Hornická 4387
ZŠ Chomutov, Školní 1480
ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563
ZŠ Jirkov, Studentská 1427
ZŠ Jirkov, Nerudova 1151
Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
ZŠ a MŠ Strupčice
ZŠ Údlice
ZŠ Kadaň, Školní 1479
ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102
ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683
ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480
ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676
ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519
ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447
ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská
ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57
ZŠ a MŠ Radonice 165
ZŠ a MŠ Vejprty
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří
ZŠ a MŠ Hoštka
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZŠ Litoměřice, Ladova 5
ZŠ a MŠ Ploskovice
ZŠ a MŠ Polepy
ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444
ZŠ Štětí, Školní 559
ZŠ Štětí, Ostrovní 300
ZŠ Terezín
ZŠ Aloise Klára, Úštěk
Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
18 135
18 136
10 512
9 996
12 065
9 432
15 958
13 775
9 924
24 978
20 414
19 154
18 349
19 502
24 705
18 649
23 661
16 702
18 395
15 012
32 239
11 573
8 611
15 588
17 671
14 789
16 117
21 380
16 947
15 435
6 956
10 002
10 666
15 192
8 330
12 836
14 389
10 099
14 127
16 871
16 262
17 900
13 450
19 233
9 019
11 005
9 265
13 792
12 914
15 223
10 747
8 300
6

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
3247 ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice
3254
3255
3266
3267
3268
3277
3282
3286
3294
3295
3296
3301
4203
4213
4223
4224
4225
4226
4227
4232
4234
4236
4247
4249
4252
4256
4257
4261
4264
4266
4279
4281
4282
4283
5205
5206
5207
5208
5209
5211
5212
5213
5214
5215
5218
5222
5223
5225
5228
5229
5232

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4
ZŠ a MŠ Třebenice
ZŠ a MŠ Třebívlice
ZŠ a MŠ Velemín
ZŠ Budyně n. Ohří
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka
ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova
ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ Lenešice
ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, Přemyslovců
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Podbořany, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445
ZŠ a MŠ Vroutek
ZŠ Lipenec
ZŠ Měcholupy
ZŠ a MŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezruče
ZŠ Žatec, nám. 28. října
ZŠ Most, Svážná 2342
ZŠ Most, U stadionu 1028
ZŠ Most, Václava Talicha 1855
ZŠ Most, Zlatnická
ZŠ Most, Jakuba Arbesa
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614
ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912
ZŠ Most, Obránců míru 2944
ZŠ Most, Rozmarýnova 1692
ZŠ Most, J.A.Komenského 474
ZŠ Most, Okružní 1235
ZŠ a MŠ Braňany
ZŠ a MŠ Bečov
ZŠ Obrnice
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská
ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
22 257
18 413
14 301
14 434
8 370
10 032
9 306
8 618
13 860
21 076
27 711
20 199
11 636
14 313
8 884
18 098
20 568
28 581
15 685
14 917
5 133
8 455
20 664
7 899
11 496
9 532
15 542
12 333
10 573
6 246
8 104
19 080
26 813
15 993
9 966
14 035
22 408
21 181
12 556
24 409
18 320
22 491
20 999
26 069
23 143
18 443
8 578
10 281
11 106
35 088
27 336
32 234
7

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
5233 ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
5239
5241
5242
5243
6216
6217
6218
6219
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6229
6236
6237
6244
6245
6248
6252
6255
6259
6261
6262
6268
6272
6275
6279
6284
6285
6286
6292
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249

Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.
ZŠ a MŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech
ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká
ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská
ZŠ Bystřany
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Košťany
ZŠ a MŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ a MŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem
ZŠ Bílina, Lidická
ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice
ZŠ Ústí n. L., Palachova
ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské
ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí
ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova
ZŠ Ústí n. L., Karla IV.
ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP
ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova
Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže
ZŠ Ústí n. L., Mírová
ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická
ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová
ZŠ Ústí n. L., Vinařská
ZŠ Ústí n. L., Anežky České
ZŠ Ústí n. L., Neštěmická
ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem
ZŠ Ústí n. L., Hlavní
ZŠ Ústí n. L., Rabasova
ZŠ Ústí n. L., Hluboká

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
12 484
19 853
12 960
6 951
11 659
23 119
12 406
8 371
17 090
19 282
22 496
20 008
26 021
27 165
15 532
8 565
13 320
10 979
15 942
10 586
9 508
5 694
10 368
17 357
22 098
18 431
10 290
17 768
9 615
11 263
20 487
21 222
14 069
10 076
17 219
26 497
10 164
16 434
12 721
25 820
28 494
18 992
27 399
25 353
17 443
15 062
24 546
15 578
18 502
18 001
20 007
25 158
8

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
7254 ZŠ Chabařovice, Masarykova
7261
7263
7268
7273
7275
7277

ZŠ Muchova, Chlumec
ZŠ a MŠ Libouchec
ZŠ a MŠ Povrly
ZŠ a MŠ Tisá
ZŠ Trmice, Tyršova
ZŠ Velké Březno

§ 3114 - celkem
2218
2222
2254
2267
4258
4285
5231

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881
ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289
ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269
ZŠ prakt. Podbořany
ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24
ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991

§ 3117 - celkem
1229
1232
1233
1236
1242
1256
1268
1269
1275
1282
1294
1295
1298
2235
2241
2242
2273
3201
3205
3234
3244
3245
3256
3261
3265
3275
3283
3284
3285
3287
4202
4205
4209
4211
4241
4253

ZŠ a MŠ Dobkovice
ZŠ a MŠ Dolní Habartice
ZŠ a MŠ Heřmanov
ZŠ a MŠ Huntířov
ZŠ a MŠ Ludvíkovice
ZŠ a MŠ Lipová
ZŠ Rumburk, V. Kováře
ZŠ a MŠ Staré Křečany
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Rybniště
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700
ZŠ Malšovice
ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78
ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40
ZŠ a MŠ Chbany
ZŠ a MŠ Mašťov
ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří
ZŠ a MŠ Křešice
ZŠ a MŠ České Kopisty
ZŠ a MŠ Čížkovice
ZŠ a MŠ Klapý
ZŠ Lovosice, Všehrdova 1
ZŠ a MŠ Podsedice
ZŠ a MŠ Sulejovice
ZŠ a MŠ Bechlín
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice
ZŠ a MŠ Libotenice
ZŠ a MŠ Chodouny
ZŠ a MŠ Mnetěš
ZŠ a MŠ Cítoliby
ZŠ a MŠ Domoušice
ZŠ a MŠ Zeměchy
ZŠ a MŠ Koštice
ZŠ Ročov
ZŠ a MŠ Petrohrad

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
15 345
16 633
11 950
11 724
8 362
14 793
15 794

89 025
27 047
10 050
9 998
8 131
4 518
18 226
11 055

195 492
3 882
2 543
2 715
4 488
5 564
3 096
4 774
5 111
3 658
3 611
5 600
7 843
3 343
5 667
2 130
2 443
3 655
9 802
5 254
2 100
7 377
2 881
9 247
2 392
3 964
5 167
4 267
2 629
2 524
2 770
5 557
2 109
3 297
2 183
1 885
3 054
9

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
4262 ZŠ a MŠ Bitozeves
4263
4267
4268
4271
5244
6278
7251
7265
7266
7272
7279

ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
ZŠ a MŠ Staňkovice
ZŠ a MŠ Tuchořice
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova
ZŠ a MŠ Zabrušany
ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277
ZŠ a MŠ Malečov
ZŠ a MŠ Petrovice
ZŠ Řehlovice
ZŠ Velké Chvojno

§ 3122 - celkem
5237 SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.

§ 3141 - celkem
1203
1227
1228
1254
1296
1297
3217
3229
3258
3278
6287

ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673
ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13
ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3
ŠJ Jiříkov, Moskevská 796
ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821
Centrální ŠJ Litoměřice
Centrální ŠJ Štětí
Centrální ŠJ Lovosice
ŠJ Budyně n. Ohří
Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní

§ 3231 - celkem
1207
2219
2229
2255
2268
2281
3218
3231
3259
3298
4229
4237
4259
4286
5219
5221
5234
6264
6289
6296
7256

ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481
ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
ZUŠ Klementa Slavického Kadaň
ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677
ZUŠ Vejprty
ZUŠ Litoměřice
ZUŠ Štětí
ZUŠ Lovosice
ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112
ZUŠ Louny
ZUŠ Postoloprty
ZUŠ Podbořany
ZUŠ Žatec
ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364
ZUŠ Most, Moskevská 13
ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720
ZUŠ Krupka
ZUŠ Gustava Waltera, Bílina
ZUŠ Dubí
ZUŠ Chabařovice

§ 3233 - celkem
2283 Středisko volného času Domeček, Chomutov
5245 Středisko volného času, Albrechtická 414, Most

§ 3421 - celkem

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
4 298
4 304
2 793
4 078
3 074
4 335
4 448
6 965
3 743
4 316
1 627
2 929

11 062
11 062

35 625
1 575
3 952
1 958
906
2 696
2 853
11 372
3 747
4 080
1 236
1 250

166 231
4 899
14 586
11 460
6 751
5 695
2 451
15 379
2 868
9 686
11 868
11 280
3 539
3 432
9 533
17 931
3 920
13 807
4 315
4 060
2 798
5 973

10 093
6 403
3 690

58 428
10

Bod 9 Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle paragrafů)

CELKEM
1208 Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
1226
1301
1302
2231
2256
3216
3228
3257
3297
4238
6263
6273
6288
7282

DDM Děčín IV., Teplická 344/38
Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN
Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí
DDM Jirkov
DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381
DDM Rozmarýn Litoměřice
DDM Štětí
DDM ELKO Lovosice
DDM Trend Roudnice n. L.
DDM Postoloprty
DDM Cvrček Krupka
DDM Osek
DDM Bílina
DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.

CELKEM

Návrh rozpočtu PN
na rok 2016
6 134
9 418
2 312
1 221
2 275
2 681
3 814
2 166
2 070
4 200
1 996
2 950
2 339
4 950
9 902

4 481 888

V Ústí nad Labem dne 18. 09. 2015
zpracoval: ekonomický odbor
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Příloha č. 3 k usnesení č. 17/26Z/2015
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 7
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 249/2013
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
SPZ Triangle, příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
IČ: 712 95 011
(dále jen organizace)
ze dne 24. 4. 2013, usnesení č. 17/5Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 (Dodatek
č. 1), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013
(Dodatek č. 2), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne
26. 2. 2014 (Dodatek č. 3), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/14Z/2014
ze dne 23. 4. 2014 (Dodatek č. 4), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 17/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (Dodatek č. 5), ve znění usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 15/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (Dodatek č. 6)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ...../...../2015 ze dne 14. 12. 2015 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

Článek XI. po změně zní:
„Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2.

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

POŘ.
Č.

KÚ

PAR. Č. VÝMĚRA

LV

DRUH POZEMKU DLE LV

1 Minice

457/2

25 123 ostatní plocha

2 Minice

457/7

67 123 ostatní plocha

ZPŮSOB VYUŽITÍ/
ZPŮSOB
OCHRANY DLE LV
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

POŘIZOVACÍ
HODNOTA V KČ

1 073,00 Kč
2 874,00 Kč

3 Minice

457/8

340 123 ostatní plocha

4 Minice

457/9

178 123 ostatní plocha

5 Minice

457/10

456 123 ostatní plocha

6 Tatinná st. 73

347

7 Tatinná st. 74

38

POŘ. Č.

zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
31
nádvoří
31

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

7 636,00 Kč
19 562,00 Kč

společný dvůr

6 527,70 Kč

společný dvůr

714,85 Kč

INV. Č. ZŘIZOVATELE POPIS

POŘIZOVACÍ CENA V KČ

8 12/01-002748

SO 401 - přívodní VTL plynovod A (JIH)

9 12/01-002750

SO 404 - přívodní VTL plynovod B (SEVER)

10 12/01-002234

14 586,00 Kč

Účelové komunikace - SO 127, 128, 126a (část)

1 426 420,89 Kč
31 529 322,83 Kč
3 646 376,00 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015.

V Ústí nad Labem dne ……………………..

………………………………..
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 4 k usnesení č. 18/26Z/2015

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař
se zabezpečením péče pro děti a dorost).
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6.

7.

8.

9.

Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech,
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího
dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci
lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky
a zpět).
Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře)
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové
oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,

-

adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341,
474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.
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stanoviště Litoměřice
-

provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích

-

adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749)

-





o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří
Biolek (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most
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-

-







o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova
pro seniory)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745,
417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod.
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Příloha č. 5 k usnesení č. 18/26Z/2015

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
název města
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
CZ…
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
1.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon), odpovědný za organizaci a zajištění lékařské
pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit
tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní strany
tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění
výše uvedené činnosti ve spádové oblasti „Město“cka.

2.

Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016“ (dále jen „Způsob“),
který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař / praktický lékař
pro děti a dorost / všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti
a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města) (součástí zajištění lékařské
pohotovostní služby jsou i prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení)
uzavřena mezi „Městem“ a vybraným poskytovatelem zdravotních služeb smlouva
o závazku veřejné služby, přičemž lékařská pohotovostí služba bude zajištěna
v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. (event. pouze v pracovních
dnech nebo pouze ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena
dle města)
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1.

Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 14. 12. 2015 dotaci ve výši ……,- Kč (slovy: …… korun českých), která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ……, pod UZ (účelovým
znakem) 400, za podmínky, že ji příjemce použije v souladu s touto smlouvou
v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta.

2.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

3.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

4.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016
(dále jen ,,projekt“).

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016
ve spádové oblasti Město“cka.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne
20. 12. 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
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“).
6. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy
tak, aby LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru všeobecný
praktický lékař / praktický lékař pro děti a dorost / všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města)
v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu (event. pouze v pracovních
dnech nebo pouze ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena dle
města) a aby v jejím rámci, i po ukončení provozu příslušné ordinace LPS, bylo třetí
osobou provozující LPS poskytováno ohledání zemřelé osoby takto:
a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní
doby příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace APP následujícího
dne,
c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
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d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje
pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí
začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne.
7. Příjemce zaváže vybraného poskytovatele zdravotních služeb sdělit v souladu se
zněním § 83 a násl. Zákona (zajištění prohlídky těla zemřelého) poskytovateli
telefonní číslo ……., které bude ze strany poskytovatele zdravotních služeb v dané
spádové oblasti „Město“cka dostupné v době provozu ordinace LPS i v době
po ukončení provozu ordinace LPS dle předchozího odstavce. Toto číslo
následně poskytovatel oznámí na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde
se oznamuje úmrtí osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař
uvedený v §84 odst. 2 písm. a) Zákona.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
1. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 15. 2. 2017. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování
na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.
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II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu v podobě ročního výkazu
o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS (viz příloha č. 2
smlouvy),

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS (viz příloha č. 3
smlouvy),

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

6. Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace zaslat také v elektronické podobě
na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním
orgánem poskytovatele.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
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nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona
č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých
prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.)
za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.
Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření
na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží
odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu
bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními
prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně.
Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní
prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu propagačních materiálů, publikací, internetových stránek
či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele
a předložit
ho poskytovateli
ke konečnému
schválení.
Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona
č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1vyhotovení.
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5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne 14. 12. 2015.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém
kraji od 1. 1. 2016
Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS
Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař
se zabezpečením péče pro děti a dorost).
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6.

7.

8.

9.

Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech,
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího
dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci
lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky
a zpět).
Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře)
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové
oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne xx. 12. 2015
Zpracoval:
Ing. Petr Severa v.r.
vedoucí odboru zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník v.r.
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,

-

adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341,
474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.
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stanoviště Litoměřice
-

provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích

-

adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749)

-





o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří
Biolek (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most
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-

-







o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova
pro seniory)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745,
417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod.
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Příloha č. 2:
Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS

Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. Materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), VPLD (společná ordinace VPL+PED)
Období – rok
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Příloha č. 3:

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
Rok:
Ordinace LPS:
Ordinační doba LPS
(od - do)
So, Ne,
Měsíc Po-Pá
sv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM

Provozovatel LPS:
Stanoviště LPS:
Počet
hodin
(celkem)

Počet ošetřených
pacientů

Počet prohlídek
těl zemřelých
(celkem)

- z toho počet
prohlídek těl
zemřelých mimo
ordinační dobu

Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), VPLD (společná VPL+PED)
Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS
Počet prohlídek těl zemřelých - počet uskutečněných prohlídek těl zemřelých v rámci LPS
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Příloha č. 6 k usnesení č. 19/26Z/2015

Dotační program
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
1. Název dotačního programu:
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I. bodu 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2)
písmene e) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). V souladu s těmito okruhy se
jedná o podporu aktivit v oblasti zdravotnictví. Dotační program je vyhlášen
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/26Z/2015 ze dne
14. 12. 2015.
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení,
sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého
kraje se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
4. Okruh způsobilých žadatelů
Právnická nebo fyzická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR
(s vlastním identifikačním číslem), s oprávněním realizovat profesní, vědecké
a technické činnosti, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci
Projektu a nepůsobí jako prostředník.
5. Důvody podpory stanoveného účelu
Zajištění realizace plánovaných aktivit a priorit „Strategie podpory zdraví
a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“.
6. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s organizováním a realizací lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí vzniklých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
1 200 tis. Kč na rok 2016.
Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto
dotačního programu.
8. Informace o povaze dotace
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Výše podpory
činí maximálně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – 100 000 EUR
1

za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v odvětví provozu silniční
nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo 200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé
fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích.
9. Výše spoluúčasti příjemce dotace a maximální výše dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70% z celkových
uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci
tohoto dotačního programu je 15 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci dotačního programu je 150 000 Kč.
Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce v závislosti na splnění kritérií
dle bodu 14. tohoto programu.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt/akce, na který je požadována dotace, nesmí být
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
10. Termín vyhlášení
14. 12. 2015
11. Lhůta pro podání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI. bodu 2) Zásad a v bodu 17. tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí:
a)
b)

c)

od 18. 1. – 29. 2. 2016 pro akce, které budou realizované v období
od 1. 1. – 31. 12. 2016,
od 1. 4. – 13. 5. 2016 pro akce, které budou realizované v období
od 1. 7. – 31. 12. 2016, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem
finančních prostředků ve lhůtě dle bodu a),
od 15. 8. – 12. 9. 2016 pro akce, které budou realizované v období
od 1.10. – 31.12. 2016, za předpokladu, že nebude vyčerpán objem
finančních prostředků ve lhůtě dle bodu a) a b).

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat
na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 17. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích aktivit
NEOTVÍRAT
2

na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny ve
lhůtě pro podání žádosti, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory
dotačního programu (viz bod 3. tohoto programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po lhůtě pro
podání žádosti, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
12. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty pro
podání žádostí nejpozději však do 31.12.2016. Po vydání ověřeného usnesení
příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky dotačního
programu.
13. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
Bc. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
Jana Krpešová, tel.: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
14. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- oborově významná, ověřená a případně také opakující se akce,
- akce akreditované dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
- soulad projektu/akce s účelem stanovené podpory,
- přínos realizace projektu/akce pro cílovou skupinu (vymezení cílové
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),
3

- kapacita akce:
• do 50 osob, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
tohoto dotačního programu dosáhne max. 40 000 Kč,
• do 100 osob, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
tohoto dotačního programu dosáhne max. 80 000 Kč,
• od 101 osoby, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
tohoto dotačního programu dosáhne max. 150 000 Kč,
- kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální
zabezpečení),
- ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII.
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování).
15. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou
č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu je přílohou č. 2 dotačního
programu.
Jeden subjekt (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jeden
projekt členěný na více akcí. Každá akce, na kterou je žádána dotace, musí
mít zpracovaný vlastní rozpočet.
16. Náležitosti projektu (popisu akce v žádosti)
Popis akce v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
její vyhodnocení. Popis akce, na kterou je požadována podpora, musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
17. Splnění následujících podmínek pro poskytnutí dotace žadatel doloží
v přílohách žádosti:
a)
dle čl. VI. bodu 2) Zásad:
- u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
- doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
- doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, vědecké a technické
činnosti a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
- doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
- čestné prohlášení o skutečnosti, že
• vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
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-

-

-

-

-

b)

c)

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující,
• nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
• na jeho majetek nebyla nařízena exekuce
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu Ústeckého kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále,
projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále.

další povinné přílohy:
- doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti
(s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo
krajem), a to v kopii;
- čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti).
nepovinná příloha:
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- kopie dokladu o akreditaci projektu/akce dle zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách
získávání
a uznávání
odborné
způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Doklad o akreditaci lze
doložit dodatečně, nejpozději však do 15 dnů před termínem konání
projektu/akce. Bez doložení dokladu o akreditaci projektu/akce nebude
dotace poskytnuta.
18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání dotace
předloží příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované
v souladu s čl. XII. Zásad.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/akce
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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Příloha č. 1a

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
1. Identifikační údaje o předkládající organizaci/žadateli:
1.1

Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní subjektivity):

1.3

IČ:

1.4

Adresa/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

1.5

Registrace
(Právnické osoby uvedou číslo a datum registrace, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku
jsou zapsány):

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) nebo je-li žadatel právnickou
osobou, identifikace:
a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu
zastoupení)
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

b) osob s podílem v této právnické osobě
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

P

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

c) jiných osob, v nichž má přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:
Výše podílu:

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:
Výše podílu:

3.

Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2016 (požadovaná částka)
Název projektu:
Pořadové
číslo akce
projektu (u
projektů s více
akcemi)

Název akce
projektu (u
projektů s více
akcemi)

Celkové
náklady akce
v roce 2016
(Kč)

Požadovaná
dotace Ústeckého
kraje na rok 2016
(Kč)

Tj. %
z celkových
uznatelných
nákladů

Celkem

5.

Účel na který žadatel chce dotaci použít
(V případě, že v rámci projektu bude realizováno více akcí, popis čleňte podle jednotlivých akcí.
Pro popis jednotlivých akcí je třeba si zkopírovat příslušný počet tabulek. Rozpočet ve formátu
MS Excel se vyplňuje pro každou akci realizovanou v rámci projektu zvlášť. Čísla a názvy akce
projektu v textové části žádosti a v rozpočtu musí korespondovat.)

P

Projekt/Akce Název:
1
Zaměření projektu/akce:
Uveďte obecné zaměření projektu/akce.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/akce určen/a.

Počet účastníků akce v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná opakující se akci):
r. 2013:
r. 2014:
r. 2015:
Místo realizace projektu/akce:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/akce realizován/a. Z místa realizace by
mělo být patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/akce.

Popis realizace projektu/akce:
Stručně popište způsob realizace projektu/akce.

Personální zajištění projektu/akce:
Uveďte kdo nebo které organizace, se budou podílet na realizaci projektu/akce.
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude projekt/akce realizován/a.
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti projektu/akce):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující
potřebnost projektu/akce (např. tematický rozvojový/strategický dokument kraje apod.).
Další údaje o projektu/akce:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.

Projekt/Akce Název:
2
Zaměření projektu/akce:
Uveďte obecné zaměření projektu/akce.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/akce určen/a.

Počet účastníků akce v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná opakující se akci):
r. 2013:
r. 2014:
Popis realizace projektu/akce:
Stručně popište způsob realizace projektu/akce.

r. 2015:

P

Personální zajištění projektu/akce:
Uveďte kdo nebo které organizace, se budou podílet na realizaci projektu/akce.
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude projekt/akce realizován/a.
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti projektu/akce):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující
potřebnost projektu/akce (např. tematický rozvojový/strategický dokument kraje apod.).
Další údaje o projektu/akce:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ a potvrzuje pravdivost
uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením jím zastupované organizace
do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o ní a o výši poskytnuté dotace na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Současně statutární orgán prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou
pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních
zdrojů Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

……………………………………
jméno a příjmení
statutární zástupce organizace

Přílohy žádosti:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, vědecké a technické činnosti a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti (s výjimkou právnických osob
zřizovaných Českou republikou nebo krajem), a to v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
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žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář)
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje
s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále,
čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář)
nepovinná příloha – kopie dokladu o akreditaci projektu/akce dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Doklad
o akreditaci lze doložit dodatečně, zpravidla nejpozději však do 15 dnů před termínem konání
projektu/akce. Bez doložení dokladu o akreditaci projektu/akce nebude dotace poskytnuta.
.
-

7.
8.

9.
10.

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

Čestné prohlášení

o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 7. 9. 2015)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
čestně prohlašuje, že
-

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
•

nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

•

na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

-

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

-

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo
například ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
podpis statutárního orgánu (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
3
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

1

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
4
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
2

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
5

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
6

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle Nařízení Komise (ES) č.
1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č.
875/2007).
7
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
5

6

875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu ustanovení Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100 000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
b) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
6. Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel

obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
-

-

potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění p.
p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o
úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, kterým je
Ústecký kraj,
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Příloha č. 1b

Zdroje financování projektu/akce (neinvestiční náklady)

(Vyplňuje se za každou akci zvlášť)
Název a číslo projektu/akce:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce
2014 (Kč)

Skutečnost v roce
2015 (Kč)

Plán na rok 2016
(Kč)

Poznámka

Mninisterstvo práce a sociálních věcí
Mninisterstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
úhrady účastníků
dotace obcí
dotace krajů
Strukturální fondy
sponzorské dary
jiné zdroje

Celkové náklady na realizaci
projektu/akce

0

0

0

Neinvestiční náklady projektu/akce a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (dle nákladových položek)
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
Název a číslo projektu/akce:
Skutečné
náklady za
rok 2015 (Kč)

Přidělená
dotace od
Ústeckého
kraje na rok
2015 (Kč)

Náklady na rok
2016 (Kč)

Požadavek od
Ústeckého
kraje na rok
2016 (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0

0

0

Nákladová položka

Provozní náklady celkem

z toho:

Materiálové náklady celkem
- potraviny
- kancelářské potřeby
- propagační materiály
- ostatní materiálové náklady

z toho:

Nemateriálové náklady celkem
-energie
-cestovné
- ostatní nemateriálové náklady

z toho:

Ostatní služby
- telefony a internet
- poštovné
- nájemné/pronájem
- právní a ekonomické služby
- catering
- jiné ostatní služby

z toho:

Jiné provozní náklady konkretizujte
-

z toho:

- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP
- ostatní mzdové náklady
Odvody sociální a zdravotní
pojištění

Celkové náklady na realizaci
projektu/akce

Poznámka - slovní
komentář (u položek, na
které je žádána dotace
kraje, nutno vyplnit)

Příloha č. 1c

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné
ve věcech touto smlouvou neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... ze dne .............. byl schválen
Program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ (dále jen „Program“).
Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod
UZ (účelovým znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu/akce……….. (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu
na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.

5.

Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů
a plateb předložených příjemcem v projektu/akci je nedílnou součástí této smlouvy
jako její příloha č. 2.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek
ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/akce a vzniklých v době
od .......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této
smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a doložení kopie dokladu
o akreditaci projektu.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70%. Závazný ukazatel musí být
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dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
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nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu
ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel (viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato
až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli
poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou
podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
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3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod
ve výši
nejzávažnějšího
porušení
těchto
pravidel
u stejné
zakázky.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto
čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.
Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na
porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží
odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu
bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními
prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně.
Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní
prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
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smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele
a předložit
ho
poskytovateli
ke konečnému
schválení.
Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím
a to nejméně po dobu realizace projektu a 30 dní po jeho skončení:

rozsahu,

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících projektem,
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti projektu,
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech realizace projektu
v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační komponent s logem
si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě realizace
projektu,
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
projektu,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu/ akce (realizací projektu).
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
Varianta v případě dotace poskytované ex-post
4) Za předpokladu, že dotace je poskytována na již realizovaný projekt, bude
přihlédnuto k omezeným možnostem příjemce prezentovat poskytovatele.
V takovém případě poskytovatel zajistí prezentaci poskytovatele následujícím
způsobem: …
(pozn. budou vyjmenovány jednotlivé způsoby prezentace)
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5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona
č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
(Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 1d

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

Číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

Název projektu/akce

název projektu/akce

Výše plánovaných nákladů
projektu/akce (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/akce (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 9) smlouvy

Závazný ukazatel dle
smlouvy Čl. II. Bod 6

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

#DIV/0!

#DIV/0!

Popis realizace projetku/akce vč. dodržování časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/akce:

Přínos projektu/akce pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/akce:

Celkový přehled příjmů projektu (realizovaných akcí)
název projektu/akce

název akce

název akce

Částka

Částka

Částka

Zdroje příjmu (poskytovatel)

Ústecký kraj
MPSV/MZ ČR
Jiný resort státní správy
dotace obcí
dotace krajů
strukturální fondy
úhrady účastníků
jiné zdroje (např. sponsorské dary)
0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu (realizovaných akcí)

Nákladová položka

název projektu/akce

název akce

název akce

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka v Kč

Částka v Kč

Částka v Kč

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Materiálové náklady (např. kancelářské potřeby, propagační materiály, potraviny, ostatní...)

0,00 Kč

Nemateriálové náklady (energie, cestovné, ostatní...)
Ostatní služby (telefony, internet, poštovné, nájemné/pronájem, právní a ekonomické
služby, catering, ostatní…)
Jiné provozní náklady
Osobní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Mzdové náklady

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Hrubé mzdy
OON na DPČ
OON na DPP
Ostatní osobní náklady
Odvody sociální a zdravotní pojištění
CELKEM

Celkový přehled financování
Název projektu/akce

Název akce

Název akce

Celkové příjmy:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové výdaje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Výdaje hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Vratka - nevyčerpáno

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Vratka (překročení % podílu dotace ke skutečným nákladům)

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Vratka nevyčerpané části dotace
Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:
Datum :
Zpracoval:

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději do 30 dnů od uhrazení všech uznatelných nákladů
Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
1) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt/akci celkem
2) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celkovou krajskou dotaci
3) Pokud jste plátci DPH a v rámci aktivity byl nakoupen DHM - prohlášení o neuplatnění daně finančnímu úřadu - zpětná úhrada
4) Kopie prezenční listiny účastníků projektu/akce.
Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/akce
na podatelnu Ústeckého kraje.

Příloha č. 7 k usnesení č. 24/26Z/2015

DOTAČNÍ PROGRAM
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Vyhlášený dotační program dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (dále ,,program“) obsahuje podmínky poskytnutí dotace v rámci programu
v souladu se Závaznými pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu
životní prostředí 2014-2020, Výzva pro kraje.
Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace je pověřen Odbor
strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY, ÚČEL DOTACE, DŮVODY PODPORY
STANOVENÉHO ÚČELU
Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého
kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:
Ø bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“energetické opatření
vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (viz „mikro“
energetická opatření níže),
Ø nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti na třídu „C“,
Ø nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám.
Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu
určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní
podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům,
v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která
splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro
krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely programu za rodinný dům
nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba/žadatel) trvalé
bydliště.
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Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení
kvality životní prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek
z lokálních zdrojů vytápění.

1.1 Dotaci je možno poskytnout:
1) pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná
paliva s ručním přikládáním;
2) i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a zároveň
např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž jeden naplňuje podmínky pro
přidělení dotace, je prokazatelně v provozu a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění;
3) na zdroje uvedené ke dni podání žádosti o dotaci v Seznamu registrovaných výrobků (viz
webové stránky OPŽP http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanychvyrobku?verze=1) splňující další podmínky uvedené v bodu Předmět dotace;
4) na výměnu zdroje tepla pouze v rodinných domech, kde současně:
a) bude provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“energetické opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti rodinného domu (viz čl. 5 bod 2 písm. C),
b) nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken
apod.) a bylo dosaženo klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“
(úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární obnovitelné
energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla) dle požadavku vyhlášky
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,
c) nebo je žádáno v programu Nová zelená úsporám (2015) na realizaci opatření
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.
Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100% celkových
nákladů na akci.

1.2 Dotaci nelze poskytnout:
1) na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové
vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na
stávající plynové kotle;
2) na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel
spalující uhlí a biomasu;
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3) na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) z programů
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu
výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. Ve
všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy
podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti;
4) na domy určené k rekreaci;
5) na domy určené výhradně k podnikání;
6) v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či
soudcovská zástava nebo vyvlastnění), mimo zástavy smluvní na základě půjčky nebo
hypotéky související s bydlením;
7) v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené
finanční závazky po lhůtě splatnosti;
8) v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva
životního prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je
dlužníkem státu;
9) v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti.

2. PŘEDMĚT DOTACE, TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ A
AKTIVIT
1) Novým podporovaným tepelným zdrojem se rozumí zařízení uvedené v době podání
žádosti v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na stránkách OPŽP, a to:
A. Kotel na pevná paliva splňující požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým
se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES pokud jde o
požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva (u kombinovaných kotlů splňující
předepsané parametry pro všechna paliva určené výrobcem a pro všechny použitelné
způsoby přikládání). V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné
využití akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle
(včetně příp. zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván)
B. Tepelné čerpadlo splňující parametry definované Nařízením Komise (EU) č.
813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o požadavky na ekodesing ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a
kombinovaných ohřívačů (dále jen Nařízení Komise)
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·

·

Elektrické tepelné čerpadlo, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením
Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 14 511 (dle typu technologie a určené
teplotní charakteristiky) těchto hodnot:
Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země - voda

B0/W35

4,3

vzduch - voda

A2/W35

3,1

voda - voda

W10/W35

5,1

Plynové tepelné čerpadlo, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením
Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 12 309-2 (dle typu technologie a určené
teplotní charakteristiky) těchto hodnot:
Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země - voda

B0/W35

1,3

vzduch - voda

A2/W35

1,3

voda - voda

W10/W35

1,3

C. Plynový kondenzační kotel splňující parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o
požadavky na ekodesing ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných
ohřívačů.
D. Otopná soustava (zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací nové a úpravou stávající otopné soustavy a uvedením do trvalého provozu) a
akumulační nádoba.
E. Solárně termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci
s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo
plynový kondenzační kotel).
V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení:
·

disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu
s ISO 9806,
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·

·

splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o
stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné
energie
a s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).

2) Prokázání energetické náročnosti budovy a ,,mikro“ energetická opatření:
A. Průkaz energetické náročnosti (pouze prokazující, že budova splňuje klasifikační třídu
energetické náročnosti budovy „C“ dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.)
B. nebo potvrzení energetickým specialistou vhodnosti realizace „Mikro“energetického
opatření (uvedené v žádosti o poskytnutí dotace)
„Mikro“ energetickým opatřením se rozumí:

Číslo
opatření
1

Typ opatření

Zateplení střechy nebo půdních prostor
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

2
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
3
4
5

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných
mostů
Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří)
Dílčí výměna oken

6
Výměna vstupních a balkonových dveří
7
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
8
9

Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V rámci jedné žádosti může být na základě doporučení energetického specialisty realizováno i
více opatření z uvedeného seznamu.
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3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU
STANOVENÉHO ÚČELU
Pro tento program je alokováno celkem 156 310 680,00 Kč.

4. MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE
Dotace bude poskytována s následující hranicí:
1) 70% způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze uhlí;
2) 75% způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí +
biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle;
3) 80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo
nebo kotel pouze na biomasu). Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. geotermální
energie, energie půdy, energie vzduchu a energie biomasy.
V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše
podpory navýšena o 5%. Podrobný seznam těchto obcí je Přílohou č. 1.
Míra dotace se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje.
Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč. Náklady na „mikro“
energetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).
Dotace bude poskytnuta ve stanovené výši způsobilých výdajů a dle podmínek
stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a
oprávněným žadatelem.

5. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
1) Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je výdaj, jenž:
a) je v souladu s právními předpisy
b) je v souladu s pravidly OPŽP a podmínkami programu
c) je přímo spojen s realizací akce podpořené dotací a je součástí jeho rozpočtu
d) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole
e) vznikl a byl uhrazen příjemcem dotace v období od 15. 7. 2015 do 31. 10. 2016
f) je realizován na území Ústeckého kraje
g) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný.
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Vznik výdaje je okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění, úhradou výdaje se
rozumí vynaložení finančních prostředků příjemcem dotace za odpovídající plnění.

2) Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady vynaložené na stavební práce, dodávky a
služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)

stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle,
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,
stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti
na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do
kolaudace (uvedení to trvalého provozu),
náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je
prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj.
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného
řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření), v maximální výši 5 000 Kč,
náklady na projektovou dokumentaci,
stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke
snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění
(,,mikro“ energetická opatření v bodě 2.2).

3) Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje nezpůsobilé, a
to zejména:
daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
úhrada úvěrů a půjček,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.),
f) náklady na právní spory,
g) náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,
h) výdaje související se zpracováním a předložením žádosti.

a)
b)
c)
d)
e)

7

6. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI
1) vlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky
2) spoluvlastník rodinného domu, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,
3) spoluvlastník bytové jednotky, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce,
4) v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci
společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného
souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového
podílu na předmětném rodinném domě.

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI, HARMONOGRAM VÝZVY
Příjem žádostí ode dne:

Pondělí 25. ledna 2016, 8:00 hod.

Ukončení přijímání žádostí dne:

Čtvrtek 31. března 2016, 15:00 hod.

Datum zahájení realizace
(způsobilost výdajů od):

projektu 15. července 2015

Datum ukončení realizace
(způsobilost výdajů do):

projektu 31. října 2016

8. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žadatel doručuje žádost o dotaci v jednom podepsaném originále v českém jazyce na
předepsaném formuláři včetně povinných příloh (formulář žádosti o dotaci viz příloha č. 2).
Na jedno podání je možné doručit maximálně 1 žádost. Žádost o dotaci lze doručit
prostřednictvím pošty, datové schránky žadatele nebo osobně v úředních hodinách na
podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje na podacím místě:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Žádosti o dotaci se podávají v zalepené obálce označené:
a) „Odbor strategie, přípravy a realizace projektů“,
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b) názvem příslušné vyhlášené dotace a číslem výzvy, tj. "Kotlíková dotace Ústeckého
kraje“,
c) plným jménem žadatele a adresou,
d) textem "Neotvírat – žádost o podporu kraje“,
V rámci chronologicky došlých žádostí bude vystaveno pořadové číslo žádosti. Jedinečné
pořadové číslo žádosti v číselné řadě bude generováno na základě příslušné aplikace
krajského úřadu. Příjem žádostí končí nejpozději dne 31. března 2016 v 15 hod. Později nebo
jiným způsobem, než je stanoveno výše, doručené žádosti o dotaci nebudou hodnoceny.
Pokud bude žádost podaná v souladu s tímto programem, ale bude vykazovat jiné formální
nedostatky nebo bude neúplná, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění
v náhradním termínu. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, bude jeho žádost z administrace
vyřazena. Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel.

9. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI, LHŮTA PRO
ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou doručeny. Vyhodnocení žádosti o dotaci
bude probíhat v několika fázích:
1) formální hodnocení – zda byla žádost dodána včas, na příslušném formuláři a s
požadovanými přílohami v náležité formě;
2) obsahové hodnocení – zda je žádost vyplněna dle předlohy a ve všech požadovaných
bodech, zda zvolený předmět dotace a oprávněný žadatel odpovídá podmínkám programu;
zda uplatňované výdaje jsou věcně, časově a místně způsobilé a odpovídají zásadám
efektivity a hospodárnosti;
3) finanční hodnocení – vymezení % výše dotace poskytovatele a jejich přesné specifikaci;
Žádosti budou projednány a o žádosti bude rozhodnuto kompetentními orgány Ústeckého
kraje. Na základě příslušného usnesení orgánu kraje bude uzavřena s vybraným žadatelem
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (vzor smlouvy dostupný na webových stránkách
Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744 .
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: dle termínů jednání orgánů kraje, nejpozději k 30. 6.
2016
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. Ústecký kraj
nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby zveřejnění
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje.
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Na poskytnutí dotace není právní nárok.

10. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DOTACE A NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ
PŘEDKLÁDANÝCH OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI
1) Způsoby poskytování dotace
a) Platba ex-post, tj. způsob financování, kdy jsou žadateli prostředky propláceny až po
vynaložení všech výdajů spojených s předmětnou dotací, na základě předložených
dokladů a maximálně do výše v uzavřené smlouvě.
b) Modifikovaná ex-ante platba, tj. platba do výše stanovené ve Smlouvě a na základě
částečně uhrazených faktur, kdy žadatel předloží poskytovateli:
- fakturu od dodavatele zároveň,
- doklad o zaplacení příslušného podílu dle určené výše spolufinancování (bankovním
výpisem, příjmovým pokladním dokladem apod.),
- doklad o uhrazení služeb energetického specialisty, pokud již není součástí faktury od
dodavatele.
Tuto modifikovanou ex-ante platbu lze použít pouze v případě, že v době podpisu
Smlouvy mezi Ústeckým krajem a žadatelem je předložena ze strany žadatele již
uzavřená smlouva o dílo s dodavatelem, který po ukončení realizace díla vystaví pouze
jednu fakturu na všechny dodávky a práce s dílem spojené, vč. případných „mikro“
energetických opatření, s dobou splatnosti 60 dní. Nevylučuje se spolupráce tohoto
hlavního dodavatele s jinými subdodavateli na dalších poddodávkách či službách.

2) Náležitosti finančních dokladů předkládaných žadateli:
Faktura musí být od dodavatele označena: Kotlíková dotace ÚK, smlouva číslo............... .
Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury (resp. příslušné části nákladů
odpovídající vlastnímu kofinancování) musí být vždy opatřena originálním podpisem
žadatele (originál bankovního výpisu si žadatel uschová pro případnou kontrolu).

11. OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
1) Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
2) Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných
dokumentů pro poskytnutí dotace dle bodu 12. programu.
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3) Podání žádosti oprávněným žadatelem definovaným v bodu 6. programu.
4) Soulad projektu s cíli Operačního programu Životní prostředí a podmínkami pro
poskytnutí dotace uvedenými v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2
a specifikovanými v tomto programu.
5) Umožnění provedení kontroly a spolupráce s kontrolními orgány ze strany: poskytovatele,
třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu
životního prostředí České republiky, Ministerstva financí, orgány finanční správy,
Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu. Těmto
subjektům je příjemce povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k akci.
Kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového zdroje na místě, a to v souladu se
zákonem o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
v platném znění (zákon o kontrole).
6) Plné a prokazatelné splnění účelu dotace a zajištění řádného provozu a údržby nového
zdroje po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2023, a umožnění provedení
veřejnoprávní kontroly i v době udržitelnosti.

12. POŽADOVANÉ DOKUMENTY
1) Při podání žádosti
a) Žádost o poskytnutí dotace – je možno vyzvednout na Krajském úřadě Ústeckého
kraje, nebo je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje (příloha č. 2).
b) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č.
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento Průkaz se dokládá pouze v případě,
že došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti a je tímto způsobem
dokladováno prokázání splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti
budovy „C“ – úsporná a vyšší. V ostatních případech se nedokládá a je nutné
provést alespoň jedno z „mikro“ energetických opatření.
c) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a
jmenovitého výkonu. Z fotodokumentace musí být jasně patrné, o jaký typ kotle
se jedná, a to pro snadnou identifikaci při další administraci žádosti. V této souvislosti
se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů.
Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se přiložení fotografie tohoto
označení.
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d) Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a
dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a
to i v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
e) Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž
k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
(mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to i v případě více
spoluvlastníků bytové jednotky.
f) Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové
jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k
realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická
opatření apod.) v rodinném domě.
g) Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od
vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
h) Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví LV) prokazující stav dané nemovitosti
evidované v katastru nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší tří měsíců k datu
podání Žádosti a musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu
se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o
úhradě správního poplatku.
i) V případě vytápění rodinného domu více zdroji tepla, doložit „Čestné prohlášení“ že
hlavním zdrojem vytápění rodinného domu je kotel na tuhá paliva s ručním
přikládáním (případně doložit i fakturou za nákup uhlí, dřeva).
j) Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat další doplňující údaje k žádosti.

2) Před uzavřením smlouvy
Ø Kopie platné Smlouvy o dílo (v případě formy podpory – modifikovaná ex ante)

3) Po ukončení realizace projektu
a) Závěrečná zpráva (v listinné podobě) obsahující stručný popis realizované akce a její
finanční vyúčtování. Formulář je možno vyzvednout na Krajském úřadě Ústeckého
kraje, nebo je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje.
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b) Kopie účetních dokladů k doložení celkových nákladů akce a doklady o jejich
úhradě (v případě formy ex-post platby), případně částečné úhradě (v případě formy
modifikované ex-ante platby)
c) Fotodokumentaci odpojeného stávajícího kotle, z níž je patrné, že odpojený kotel je
totožný s tím, který byl nafocen při podání žádosti
d) Fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu a
komínové těleso rodinného domu
e) Fotodokumentaci instalace „mikro“energetických opatření, z níž je patrný stav
před i po provedení opatření.
f) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám prokazující
realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. V opačném
případě je nutné doložit provedení alespoň jedno z „mikro“ energetických
opatření.
g) Doklad o likvidaci starého zařízení ze sběrny, příp. sběrného dvoru, vzor dokladu
je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje.
V případě, že výměna stávajícího kotle byla provedena před vyhlášením tohoto
programu Ústeckého kraje, doloží žadatel potvrzení o odevzdání starého kotle vydané
sběrnou nebo sběrným dvorem, Z tohoto potvrzení musí být patrné, o jaký kotel se
jednalo (popis kotle, typ).
h) Certifikát či zkušební protokol vystavený autorizovanou osobou prokazující splnění
všech technických podmínek nového zdroje (požadavky na ekodesign, minimální
účinnost či minimální topný faktor) v případě, že nový zdroj není ke dni uvedení do
provozu uveden v Seznamu registrovaných výrobků (viz webové stránky OPŽP)
i) Revizní zprávu o uvedení nového zařízení do provozu

13. KONTAKTNÍ OSOBY
Administraci spojenou s poskytnutím dotace zajišťuje Odbor strategie, přípravy a realizace
projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontaktními osobami pro tuto Výzvu jsou:
Ing. Jiří Miler
Ing. Michaela Bartošová
Ing. Darja Boudníková
Ing. Eliška Martínková
Ing. Karolina Pokorná Haramiová

miler.j@kr-ustecky.cz
bartosova.m@kr-ustecky.cz
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
martinkova.e@kr-ustecky.cz
haramiova.k@kr-ustecky.cz

tel: 475 657 339
tel: 475 657 279
tel: 475 657 986
tel: 475 657 988
tel: 475 657 583
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PŘÍLOHY
1. Prioritní města a obce v Ústeckém kraji
2. Formulář žádosti o dotaci
3. Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2
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Žádost o poskytnutí dotace na finanční podporu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace),
v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1
Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Výzva č. 1

Zařazení žádosti do programu
1. Číslo žádosti
2. Kraj

Ústecký kraj

3. Název programu

Operační program Životní prostředí

Žadatel*
4. Jméno žadatele
5. Příjmení žadatele
6. Číslo OP
7. Datum narození
8. Číslo účtu
9. Telefon
10. E-mail

*

vlastník rodinného domu,

*

spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,

*

v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za
předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na
předmětném rodinném domě.

Místo trvalého pobytu
11. Ulice

1

12. Číslo popisné
13. Číslo orientační
14. Obec
15. Část obce
16. PSČ

Kontaktní adresa
V případě adresy místa trvalého pobytu odlišného od kontaktní adresy vyplňte také kontaktní adresu:

Předmět žádosti o podporu
Označení

Typ opatření (výdaje)

Cena
(Kč s DPH)

Kód SVT

A1

Kotel na tuhá paliva1 – výhradně
uhlí

A2

Kotel na tuhá paliva1 –
kombinovaný uhlí/biomasa

A3

Kotel na tuhá paliva1 – výhradně
biomasa

B

Tepelné čerpadlo1

C

Kondenzační kotel na zemní plyn1

D

Otopná soustava1

-

D1

Akumulační nádoba

-

E

Solárně-termická soustava pro
přitápění nebo přípravu TV1,2

F

Průkaz energetické náročnosti
budovy3

-

G

Mikro energetické opatření4

-

*)

Zatrhněte
realizovaná
opatření (výdaj)

2

G1
G2
G3
G4

G5
G6
G7
G8
G9
H

Zateplení střechy nebo půdních
prostor
Zateplení stropu sklepních prostor
nebo podlahy
Dílčí zateplení dalších konstrukcí
(např. severní fasáda apod.)
Oprava fasády, např. prasklin a
dalších poruch fasády – eliminace
tepelných mostů
Oddělení vytápěného prostoru
objektu od venkovního (např.
zádveří)
Dílčí výměna oken
Výměna vstupních a balkonových
dveří
Instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů
vstupních dveří
Výměna zasklení starších oken za
izolační dvojskla
Služby energetického specialisty
(související s G)

-

-

Celková cena projektu (Kč s DPH)
*) Vyplní se v případě, že má již žadatel vybraný konkrétní zdroj tepla dle Seznamu výrobků a technologií

Potvrzení vhodnosti realizovaného Mikro energetického opatření
Potvrzuji, že jsem u daného objektu prověřil vhodnost realizace Mikro energetického opatření.
17. Jméno (jména) a příjmení
18.Titul

19. Stručný popis způsobu prověření
vhodnosti mikro energetického opatření

20. Datum a
Podpis

1

Cena příslušného zdroje vytápění nebo otopné soustavy v sobě obsahuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené
s realizací, tj. uvedení zdroje do trvalého provozu.

3

2

Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel
na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).
3

Průkaz energetické náročnosti budovy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje
požadavku vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně
„C“ – úsporná.

4

Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v objektech, kde budou současně provedena alespoň minimální
opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu (Mikro energetická opatření). Tato povinnost se netýká budov, kde
došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení objektu, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky č.
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy minimálně „C“ – úsporná nebo je
současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v jiném dotačním titulu (např.
v programu Nová zelená úsporám). Postačí realizovat pouze jedno z Mikro energetické opatření z definovaného seznamu. Jeho
vhodnost musí být v rámci žádosti potvrzena energetickým specialistou definovaným zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
s energií, v platném znění.

Způsob poskytnutí dotace
21.

Ex-post 5

22.

Modifikovaná ex-ante6

5

Způsob financování, kdy jsou žadateli prostředky propláceny až po vynaložení všech výdajů spojených s předmětnou dotací, na
základě předložených dokladů.
6

Platba na základě částečně uhrazených faktur, kdy žadatel předloží fakturu od dodavatele zároveň s dokladem o zaplacení
příslušného podílu dle určené výše spolufinancování.

Účelové určení dotace, cíl a popis projektu
23. Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové
označení, příp. výkon kotle, způsob přikládání, otop)
Typové označení kotle
Jmenovitý tepelný
(Výrobní číslo)
výkon kotle (kW)
Prohořívací (převážně litinové)
Konstrukce kotle
Odhořívací (převážně ocelové)

Druh používaného paliva, resp. paliv

Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie
na pokrytí tepelné potřeby budovy (v %) (včetně
ostatních zdrojů, např. elektrokotle, plynové
kotle, el. přímotopy) 7

Dřevo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Zemní plyn
Elektřina
Jiný zdroj

4

Místo realizace (identifikace rodinného domu/bytové jednotky, kde bude realizována výměna kotle)
24. Ulice
25. Číslo popisné
26. Číslo orientační
27. Obec
28. Část obce
29. PSČ
30. Počet bytových
jednotek
31. Číslo listu vlastnictví
nemovitosti
32. Číslo parcely zastavěné
nemovitosti
33. Katastrální území
7

Uvedené informace slouží výhradně k vyhodnocení efektů programu a nemají vliv na přijetí či nepřijetí žádosti, pokud je splněna
podmínka, že nahrazovaný kotel na pevná paliva může sloužit jako hlavní zdroj vytápění.

Seznam požadovaných dokumentů předložených společně se žádostí*:
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o
energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění
požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná. Povinou
přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na min. energetickou náročnost.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování
nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k
rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v
případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové
jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas
ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k nákupu,
instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě.

5

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od
vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru
nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší 3 měsíců k datu podání Žádosti.
* zaškrtněte dokumenty, které předkládáte k žádosti

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou budoucí kontrolou předmětu dotace a
podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje
tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů.
(Podrobnosti budou stanoveny v příslušné smlouvě o poskytnutí dotace).
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani
nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných dotačních titulů a žadatel se seznámil s podmínkami
poskytnutí dotace uvedených v Dotačním programu Ústeckého kraje.
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Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)
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1 Úvod
«À   ý³ zdrojõ tepla na pevná paliva ý    
 â À õ ý  õǡ ±  âÀ   
«À  ~À âÀ ʹͲͳͶ Ȃ ʹͲʹͲ ȋα  ȌͳǤ     
«À â  â³ «ý āõ Ȃ  ý   ï«
āÀÀâÀāÀâÀïÀȋαÀ«ÀȌǤ

  ý  Ȃ «ý āõ      
 ±   ±  ±  «À  ~À
âÀ ʹͲͳͶ Ǧ ʹͲʹͲ ȋ~Ȍǡ Ǥ  ǡ ± ÒÀ ā ³  ±
  ʹͲͲͻȀͳʹͷȀ ȋȌ    ³ À  âõǡ â«ā 
«³ā³À³ āõǡ±âÀæý âÀÀ 
ï«Àā«± ÀǤ

â³â³± ýȂ«ýāõý³õ
«ÀâÀǣ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

±«ǡ
ǡ
ý«Àǡ
 ³Ǧ ý â³ÀâÀǡ
Ƿǲ âÀǤ


ý« ý  âÀÀ     ýõ   Àǡ ý 
ï«ÀāÀâÀ,ǤǤ Ǥ

2 Oblastipodporyapodmínkyposkytovánípodpory
2.1

Typypodporovanýchprojektõaaktivit–technicképarametry

2.1.1Kotelnapevnápaliva
âÀ³  ÒÀ Àā
âÀÀ  ȋȌ ȋ«. návrhu D028691/04Ȍǡ ý  À ³  ±
   ʹͲͲͻȀͳʹͷȀǡ    ā   õ   Ǥ
â±  À    æ   «± ý   æ 
ā± õ âÀǡ   « ý Ǥ âÀ³ õ «À
âÀ  ā «± āÀ «À   À  ͷͷȀ
±ýȋ«³âÀ±ÀǡÀâÀȌǤ
2.1.2Tepelné«erpadlo

âÀ³    ý  ý  «   «ǡ   ,
ͳͶͷͳͳǡ Àǡ  «±À ǡ ý 
 ǣ


ͳ

õͳͲÀ āÀý õǤ
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Technologie

Teplotnícharakteristika

Minimálnítopnýfaktor

ͲȀ͵ͷ

Ͷǡ͵

³Ǧ

 Ǧ

ʹȀ͵ͷ

Ȃ

ͳͲȀ͵ͷ



͵ǡͳ

ͷǡͳ

 Ò õ ý  âÀÀ  ȋȌ «Ǥ ͺͳ͵ȀʹͲͳ͵ǡ ý  À
³  ±    ʹͲͲͻȀͳʹͷȀǡ    ā  
âÀ«õ³ÀâÀ õý âÀ«õǤ


âÀ³ ý ý ««ǡ,
ͳʹ͵Ͳͻ Ǧ ʹǡ Àǡ      «± À ǡ  ý 
 ǣ


Technologie

Teplotnícharakteristika

Minimálnítopnýfaktor

ͲȀ͵ͷ

ͳǡ͵

³Ǧ

 Ǧ
Ȃ

ʹȀ͵ͷ

ͳͲȀ͵ͷ

ͳǡ͵

ͳǡ͵


 Ò õ ý  âÀÀ  ȋȌ «Ǥ ͺͳ͵ȀʹͲͳ͵ǡ ý  À
³  ±    ʹͲͲͻȀͳʹͷȀǡ    ā  
âÀ«õ³ÀâÀ õý âÀ«õǤ
2.1.3Plynovýkondenza«níkotel

âÀ³     À     «À ± 
À À æ±  âÀÀ  ȋȌ «Ǥ ͺͳ͵ȀʹͲͳ͵ǡ ý  À ³ 
±ʹͲͲͻȀͳʹͷȀǡāâÀ«õ
³ÀâÀ õý âÀ«õǤ
2.1.4Instalacesolárnítermickésoustavy

âÀ³ À  ý âÀÀÀ À
ȋ Ȍæ ý  ͻͺͲǤ

âÀ³   À   ý      âÀÀ ÒÀ À
Àï«Ʉæ«ǤͶͶͳȀʹͲͳʹǤǡÀÀï«
āÀâý³â±Ǥ

âÀ³ À  ý âÀÀ³ý
āýǡη͵ͷͲȋǤǦʹǤǦͳȌǤ

³Ǧ ±    ³ǡ     ý³
   ³À ȋ   ǡ ± «  ý «À
ȌǤ
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2.1.5 Technická opatâení vedoucí ke snížení energetické náro«nosti rodinného domu
(„mikro“energetickáopatâení)
,À
âÀ
âÀ
ͳ
Àâ õÀ 
ʹ

ÀÀ 

Ͷ

ͷ

ǡâǤæÀ  Ȃ  ý 
õ
³À³±±ÀȋâǤâÀȌ



ý³À ý âÀ

ͻ

ý³ÀæÀ «À

͵


ͺ


À«ÀÀæÀ  ÀȋâǤÀǤȌ

À«Àý³

 ³³ÀâÀǡ«āõÀ âÀ

 ±ā ±õāýÀ âÀ±Ǥ


2.2

Obecnákritériapâijatelnostiprojektukraje

  À ý   ý âÀæ±  æÀ  æÀ
À  āÀ À     «Ǥ ʹͲͳȀʹͲͳʹ Ǥǡ   ³
æÀ³³³ý æÀ õǡ³À³æÀ âõǤ

À«À   ý    ý   ×    À  
æ  æÀ ȋ   ×    â«À À  õ 
Òý «æëÀ À ǣͳͲǡʹǡͷ ȋȌ
ý  ³ý  õ³õ ʹͲͲǦʹͲͳͳ ý  , ǡ  ±   
 æÀ  æÀǡ  ±     «Ǥ ʹͲͳȀʹͲͳʹ Ǥǡ 
 ³ æÀ   ³³ ³ý  æÀ  õǡ  ³À ³æÀ  âõ Ȃ 
À ±ïÀ,±ȌǤ

À«À   ý    ý  pouze vrodinných domechǡ  
«³  Ò À âÀ  À  Àā±  ± «
±ǡýâÀʹǤͳǤͷý  ǡ
æÀā± ±«vminulostiȋÀǡý³ǤȌïÒ
ā æ ͺȀʹͲͳ͵ Ǥǡ  ± « ǡ Ǥ «À âÀ
 ±«ǷǲȂï ±± ±
À±ǡõ³±««³
   âÀ  À   ÀāÀ  ± «  ā 
NovázelenáúsporámǤ

ý³āâÀ³ǡÀ Àý
õ³âā³ǤāâÀ³ǡ
āýõ³³ǡǤâǤÀ
ǡǤ±âÀ³±ǡæ³ǡāõā 
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À  ³À  ā  ³   ȋÀ âæÀ  ³ 
â âÀāÀ ý ǡâǤ«ýæÀ ± 
āȌǤ

ý³À Àý³À ÀÀǡ
À À À  Ǥ  ±   À À   ý
âÀǤ

  ý³     ý   ǡ   ǡ
âÀͳǤͳǤʹͲͲͻǡâõïǡï
«ý õ ý³õȋ~ȌǤæ âÀ ǡ
 â  ³± âÀ³æÀ «À ǡ À ý ā À
āæÀ ±³ÀǤ


2.3

Modelhodnoceníprojektukraje

õââ³±õ³ā±ȋ³āÀȌýǡ±
     À  ³  ý  ±À â ý 
ʹǤʹǤ
ý  À õ  âā ý³± ǡ    ǡ 
«« ÀǤ


2.4

Kontrolaformálníchnáležitostíprojektukraje

   À   ā     â± ³À
âāāÀæ āý õā±³Ǥ

Ǧ â ā  ± âÀ ï±  ³ ±ǡ ³âý
ÀāȋȌæ³±â ÀʹͲͳͶΪȋæȌ
À ā ȋȌ  ³ ±À À âÀý  õ  Ò
âÀÀ âÀæ « ā ³ÀǤ ~ ȋȌ õā  ³À ±
³ Ǥ ~ ȋȌ    ±   õ³
ͷ À õāÀ ȋæȌ³  À Ǥ āāȋȌ
  ³À ³À À âÀǡ À ý  ³æÀ ǡ ā   «À
âÀ āÀǤ  À   âǡ  ā ȋȌ  À À ³
  â À ʹͲͳͶΪ  ± ā ā « âÀǡ  âÀ³
æ³±âÀ³æ³±³Ǥ
ÀǦ ā À À  āÀ  ÀǦ  ³ ³À ³
âÀ±   ³  ± õ³ ͷ  À  õǡ  ā
  â  æÀ  ÀǤ ~ ȋȌ   âÀ  æÀ  
 Àâ ÀʹͲͳͶΪǤ
2.4.1 Kritériaformálníkontrolyprojektukraje

9 ā~ʹͲͳͶΪâÀæýȀý
ý āâÀ ȋ~Ȍǡ

9 ³āȋȌ±âÀæ±ǡ
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9 ³±ïâ±âǡ

9 «ā ǡ
9 «À  ± Àǡ
9 ³Àõǡ

9 ³À À ǡ
9 ³ÀÀ³Àǡ

9 Àýâāýāǡ

9 ³āÀÀ«ýǡ

9 ³±æ ā±ā  ǡ
9 āÀõõý ýõ~ýǡ
9 ³ÀÀ ǡ
9 ³±À«±ǡ

9 ǦÀǡ«³³±À Àâýǡ

9 âā± æ  ± âÀ  āõ ~ǡ âÀ³ æÀ âÀ 
ýÀ âÀǤ

3 Výšepodporyazpõsobilévýdaje
3.1

Výšealokaceazpõsobilévýdajeprojednotlivéprojektykrajõ

3.1.1Výšealokace
ýæ  À À     ±  ÀÀ  « õ ý³³ 
³ÀæÀ«±ïÀǤÀ ÀÀ ±
ý³ǡ±À À ǣ


Kraj

Min.podílzalokace(%)



Ͳǡͻ

â«ý
«ý

Òý

ý

ͳǡʹ

ͳͲǡͳͲ
ǡʹ

ʹǡʹͶ

l ý

ͷǡ͵ͻ

 ý

ǡ

 ý

 ý

Ͷǡͺ

ͷǡͻ͵
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«

ǡͻ

 ý

ͷǡͶ

ý

Ͷǡͷʹ

Àý

ͷǡ͵ͷ

ý

ͳͷǡͶ


À«ý õȋý³ȌÀý 
ʹͲͳͺȋâæÀý ý ʹͲͳȌý À À Àǣ

Kraj

Min.po«etrealizovaných
vým³n



â«ý
«ý

ͳͲ

͵ͶͲ

ʹͲʹͲ

Òý

ͳͷͶͲ

l ý

ͳͲͺͲ

 ý

ͳ͵ͶͲ

ý
 ý

 ý

ͶͶͲ

ͻͶͲ

ͳͳͺͲ

«

ͳͲͲ

 ý

ͳͳͶͲ

ý

ͻͲͲ

Àý

ͳͲͺͲ

Celkem

20000

ý

͵ͳʹͲ


âÀ³ǡā  ³À âõǡǤâÀ 
õǡæ³«ý³ýæǡāÀ ýæǡ
   ± ǡ   ý Ǥ ýæÀ  ±   ā± 
âÀ³ǡā³ýõÀ  ± ÀʹǤͳǤ


3.1.2Zpõsobilévýdaje–obecnéprincipy

~õāýõýýǡýýýǡāǣ

Ȍ ÀâȋǤ±,Ȍǡ
Ȍ ~Àǡ
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Ȍ â³âýȋÀ À³«ýȌā
͵ʹǡǤ ǡï«ǡ
Ȍ     âÀ   À  ͳǤ  ʹͲͳͶ 
͵ͳǤ ʹͲʹ͵ǡ
Ȍ ý³ā
Ȍ â³ýǡýāýǤ


± À À ý ³ ³ ³ǡ  æ  ÒǤ ā
À  ý  À ³ǡ  ý   õýǤ 
âÀ³ ~  À õ â  «â ǡ   Àā
 À À  Ǥ
3.1.2.1V³cnázpõsobilostvýdaje

³ ±õýā³ÀâÀÀ ÀǤ«ÀÀ
ǡāýǣ
ͳȌ Àâ͵

ʹȌ ÒÀͶ

͵Ȍ âÀý³ À«À«Ǥ

3.1.2.2Pâim³âenostvýdaje

â³âÀ  À āÀ À   À Àǡ ï«À
ÀǤ
3.1.2.3,asovázpõsobilostvýdaje

õý ý  âÀ³  ~  «±  ýǡ ý   
âÀ ÀͳǤʹͲͳͶ͵ͳǤ ʹͲʹ͵Ǥ

Pro ú«ely 1. výzvy ve specifickém cíli 2.1 budou výdaje kraje na administraci
apropagaciapublicituzpõsobilékdatuvyhlášenítétovýzvynawebovýchstránkách
www.opzp.cz.

,õýõ ý ±±āǡõā
æ  õ±  ý «³± â  æÀ ͳǤ ý    ±
À ʹǤͳ  ý    ǤǤ Ǥ  Àǡ ā  ±    À
ā±«±³õýõ«³Ǥ

 ā±ýæýý ý ǡ±
āÀā«± Ǥ

  ý  ā ā ± «³À ā± ³À ȋ
«³À ± ³À  âǡ  ± À  Àǡ  À
â³  ǤȌǤ l ý  À āÀ «À  âõ


2

§2zákonaē.320/2001Sb.,ofinanēníkontrole.
Veškerévýdaje,kterémohoubýtpodpoƎenypƎíspĢvkemzESIfondƽ,musejíbýtrealizoványvsouladusprávnímipƎedpisy,
resp.platnýmaúēinnýmprávnímƎadem.
4
 Za zpƽsobilý mƽže být ve vztahu kpƎedmĢtné podmínce uznán pouze takový výdaj, který je vynaložen vsouladu
spƎíslušnýmspecifickýmcílemOPŽP,splŸujepravidlaprogramu,podmínkydanékonkrétnívýzvoupropƎedkládánížádostío
podporu a zároveŸ podmínky dané právním aktem o poskytnutí podpory uzavƎeným mezi jejím poskytovatelem a
pƎíjemcem.
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3

âÀ ǡ  Àā     ÀÀ À ³À ȋ ǡ  ǤȌǤ 
«±õýÀÀ Ǥý±
À«À  Àâõ~õ±
âÀ³~Ǥ

3.1.2.4Místnízpõsobilostvýdaje

  À³À õ À   ǡ ā ý   õýǡ  
   ïÀ × «  ǡ  æ   ý  ³ý 
õ³õʹͲͲǦʹͲͳͳý , â«ÀÀ õǤ
ï«ͳǤý  ± ÀʹǤͳõýýýý
ïÀâÀæ±Ǥ

3.1.3Pravidlazpõsobilostipron³kterédruhyvýdajõrealizovanékrajem
3.1.3.1Administraceprojektukraje–osobnínáklady

   ± ÀʹǤͳ±õõýý
À  õ ±      Ȃ  ǡ   ³ 
 ³ õ  À À    ȋâǤ À À « ÀÀ À « 
 ý   Ȍ «³ ý  ǡ Ǥ âÀõ ȋâǤ    â«ǡ
   ǡ  ³     «± À   âÀ 
 À Àǡ ³  ±Àǡ ǤȌǤ õ±   ý  ³ ǡ
âÀ ÀÀï³Ͳǡͷ ³ͳǡͲ Ǥ
  õý ý  ± ± ý ³ 
³  À À±ǡâǤ À«ÀÀ À À
ÀāÀ ³   ± ǡ  âǡ ā ÒÀ À  
õ ýõǡ       ý À â  âÀ 
âÀ  «ý ý  ý Ǥ À  À â  ýæ 
±ǡ«À³ǤâÀ³āÀ ÀÀ õÀý
³À͵«³æâ± 
ýæ±õ±ýǡǤý ǡõ±ýæ
͵Ψ ±«±À«À«ýāõȂ ýǤ
Àýõ Ǥ͵ǤʹǤ

3.1.3.2Publicitaapropagaceprojektukraje

     õý ý ±ā       
âÀæ±ǡÀâÀ ý õǤ
ý  õ±ýæͷͲͲǤ«āý 
Ǥ
Àýõ  Ǥ͵Ǥ͵Ǥ

3.2

Výšepodporyazpõsobilévýdajedíl«íhoprojektufyzickéosoby

3.2.1Výšepodpory
 ý ǡsnásledujícíhranicí:
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x

70 % zpõsobilých výdajõ díl«ího projektu fyzické osoby âÀ³  
 ÀÀ ÀÀ
ͳǤ 75 % zpõsobilých výdajõ díl«ího projektu fyzické osoby âÀ³  
 À±ȋÀΪȌ±«À
ʹǤ 80 % zpõsobilých výdajõ díl«ího projektu fyzické osoby  âÀ³ǡ ā  
ȋ±«ȌǤ

 õā ý ýæ âÀ³ǡ ā  ý³     ǡ  
â³ À ȋ  ʹͲʹͲȌ æÀ  æÀ , «  À
ïÀ ȋ  ý  ³ý  õ³õ ʹͲͲǦʹͲͳͳ ý  ,  â«
ÒÀȌǡýæýæͷΨǡýǤý
 ÀÀ À Pâíloze«.1Ǥ



Zdroj:Stâedn³dobástrategie(doroku2020)zlepšeníkvalityovzdušív,R





À vynaloženézpõsobilévýdajeǤ
À ýæ õý  ýõ À«À   ±     ýæ
ͳͷͲǤ«ǤǷǲ âÀȋʹǤͳǤͷȌâǤʹͲ
«ȋ³āý ͳͷͲǤ«ȌǤ

3.2.2Zpõsobilévýdaje

 õ± ý  ï   ±    ³ ā  
À ǡāâ³À Àâ³ǡ±ǣ
Ȍ À ǡā± Àǡ
Ȍ À ǡā± À±«ǡ
Ȍ À ǡā± À±«Àǡ
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Ȍ À ǡā± ÀÀ ±ǡ
Ȍ À  ǡ   ā À À  À ± ±  
ï À À ± ǡ «³     «À ǡ
«ǡý Ǥā
 ±³Àǡ
Ȍ   æ   À À  ³À    õ±
āÀÀ  À ³À   ý  õǡ æ  À 
 ȋÀ±Ȍǡ
Ȍ   âÀÀ õ  ± « ǡ  âÀ³ǡ ā 
 ïÒ ā æ ͺȀʹͲͳ͵   ± «ǡ Ǥ
«À âÀ  ± «  Ƿǲ ȋ  ʹǤʹȌ   ±
±   ± À ± ǡ  õ³±
«ǡ
Ȍ ā  ±   À À À  ±
âæÀȋǷǲ âÀȌǡ
Ȍ  ǡ
Ȍ À  ǡ   ā ±   À âÀ  À 
ÀāÀ ±«ǡ ±³Àȋ
ýâÀ³ʹǤͳǤͷȌǤ

4 Požadovanédokumenty
4.1

Požadovanédokumentykžádostioprojektkraje
1. Doklad o jmenování «i volb³ statutárního zástupce žadatele (kraj) a o zpõsobu
jednánížadatele(kraj).
ʹǤ Doklad,kterýmjeur«enaosobapov³âenájednánímseStátnímfondemživotního
prostâedí ,R Ǧ      À ³â± À  À 
āÀâÀ,ȋ ~,Ȍ

͵Ǥ AnalýzaproveditelnostiÀā±âǣ

Ͳ ý±
Ͳ À
Ͳ 
 ā± 
   Ȁ 
   «À
 ýæÀ«À 
Ͳ ±ýý
Ͳ 

³æÀ  ýPâíloze«.2Ǥ

4.2

Požadovanédokumentykdíl«ímuprojektufyzickéosoby

ŽádostoposkytnutídotaceǦâÀ«Ǥ͵ǡýõāý~Ȁ ~
Ǥ
Prõkaz energetické náro«nosti budovy (PENB) Ȃ  ý  æ «Ǥ ͺȀʹͲͳ͵ Ǥ 
 ± « Ǥ â À  À ý  ³À ā
«ÀâÀ ±«ǷǲȂï ±±
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 ±À±ǡõ³±«
ǤâÀǡāÀÀÀʹǤʹǤ
Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Žádost    ï À À
  ȋ  À âÀ³ āȌ âÀ  À   ÀāÀ  ± «
ǤâÀǡāÀÀÀʹǤʹǤ
Fotodokumentace stávajícího kotle ±     À± ³ǡ
ÀȋâÀ ÀǡâÀ ÀǤȌǡȋ ǡȌ±ýǤ
æÀ«āÀ±Ȁý Ȁ Ǥ

Písemný souhlas Àõ ³æ± À   ±    æÀ 
À À âÀȋ âÀǤȌ±³ǡâÀ³À 
Àõ±Ǥ

Písemný souhlas Àõ ³æ± À  ±    ³ā  ±
   ±    æÀ  À À  âÀ ȋ  
âÀǤȌ±³ǡâÀ³À Àõ±Ǥ

Písemný souhlas ±  āõ  âÀ³  À ± Ȁ± 
 À       «± ³À āõ  Àý  À 
Àõ ³æ± À  â³± ± ³   ± 
æÀ À À âÀȋ âÀǤȌ±³Ǥ
PísemnýsouhlasÀâÀ³ǡÀæýÀ
ǡ³āýõ ÀǤ

Další pâílohy definované pâíslušným krajem   À  âǡ À À 
Àâ³ÀǤ

5 Právnírámecpodpory
5.1

Právnírámecpodporyposkytovanépâíjemci(kraji)

  ý âÀ õ     «  āÀ
âÀǡâ Àýõǡ±Àý³â«
ǡ³ÀÀ ȋǷÀǲȌǤ

À   ± ā   Ț ͳͶ  «Ǥ ʹͳͺȀʹͲͲͲ Ǥǡ
«ý   ǡ ±  âÀ  ȋȌ  ā â ³À
âõâÀý õǤ

5.2

Právní rámec poskytování prostâedkõ pâíjemcem podpory (krajem)
kone«nýmuživatelõm(fyzickýmosobám)

 «âÀ  «ǤʹͳͺȀʹͲͲͲǤǡ«ý 
 ǡ     âÀ   ï 
«Ǥ ʹͷͲȀʹͲͲͲ Ǥǡ  «ý    ïÀ  «õǤ â « 
   ³ Àǡ Ǥ À  ǡ  
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ǡ  À  ý  âÀǤ  ³  À  
âý ȚͳͲǤ͵ «Ǥ ʹͷͲȀʹͲͲͲǤ
âÀ  À   ȋ  ǷǲȌǡ   Ò
ā ±  ȚͳͲ Ǥ ͷ  «Ǥ ʹͷͲȀʹͲͲͲ Ǥ  ±   ±
ā±À±âÀâÀ
ýýõǤ âÀȚͳͷͻ
Ǥ  «Ǥ ͷͲͲȀʹͲͲͶ Ǥǡ À âǤ  ±   õ 
āÀâÀǤ

5.3

Posouzeníveâejnépodpory

   ý À ʹǤͳ   âÀ³  õ  ý    â 
³ ǡ  ý âÀ     Ǥ  ±   âÀ 
â±ǡë Ǥ

âÀ ǡÀ«ǡõāý
ÀýāÀǡ«ÀǤ³āâǡ
āý±««³À  À³Àõ
â±Ǥ

ýÀÀ ÀÀǡ±«À  Ǥ
³ýâæāâÀÀȋȌ«ǤͳͶͲȀʹͲͳ͵ͳͺǤ 
ʹͲͳ͵āÀ«õͳͲͳͲͺÀ±Ǥ

āâ±ý±õǡāâ±
õ³À±«±ǡā³
±³«Ǥ

 âÀ³  õ  ý      â   ǡ  
āÀÀǤ±âÀ³ï«ÀǤÀï«
ýāâÀ³ý  À«ͳͲͲͲǡ
 ÀāÀý³âÀÀ Ǥ

À   â±  À ā ȋ  Ȍ â À ā
Ǥ     « ý ïâõ
âÀ³ À â±ý 
ýïÀāÀâÀ,Ǥ

6 Financováníafinan«nítoky
6.1

Financovánípâíjemcõpodpory(krajõ)

  ± ÀʹǤͳ~āÀâÀ ȋȌâǤ

ͳ³À ÀÀÀ āÀâÀ À
 ³ «À ǡ ý  «À ± āǡ ³ æ ͷͲ Ψ
õý  ýõ Ǥ  À À    À ýæ ͷͲ Ψ
õý  ýõ ǡ  ā± « À  æÀ ā  ǡ æ
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ý«ý   ±ï«ÀÀâͷͲΨ
õý  ýõ Ǥ     À ā± ýæǡ æÀ
³ýæï«ý âõǤ

~   â âÀ   «À ǡ     ý
æ±«±āȂ ±Ǥ

6.2

Žádostoplatbukraje

~   â  â À ʹͲͳͶΪ À  āÀ âÀ
,±Ǥ
~«Àǣ
x
x

ï«Àâ À±
āæÀÀ

ï«Àâ À±ââÀ À Àǣ

ͳȌ ý â ý   «ý āõ Ȃ  ý 
ȋ «À ýȌǤ l     À
«³Àǣ
Ǥ
Ǥ
Ǥ
Ǥ
Ǥ
Ǥ
Ǥ
Ǥ
Ǥ

±
âÀÀ
±«ÀȀÀ
«À«±õȀ±«Àõ
±æ³
À ý³
±õ±ý
±õ±ý
«ÀȀõǡýý


ʹȌ ï«Àõý ýõ ȋ«ÀýȌǤ

6.3

͵Ȍ ï«Àõý ýõ Ǥ

Doloženízpõsobilýchvýdajõprojektukraje

Ǥ͵Ǥͳ ± ý

ÀýāýâÀ«À õ«ý āõȂ ý 
ý ïÀ ý «ýāõ
āý ýõǡ  ý     ʹǤͳ «À
ý À³Ǥ
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Ǥ͵Ǥʹ À

À ý  ýÀ ǡ ý  ǡ âÀǤ ý  ï«À
  Ǥ ȋæ «³  À À æ³ÀȌǡ   ý  ý 
³ ǡâÀ ÀÀïāæÀāͳǡͲ Ǥ
Ǥ͵Ǥ͵ ý 

À ý ā ý â ý  «À   À  
 À ý  «ǡ «³ āÀ õ À À ý³ý âÀÀ
âÀ³ âý Ǥ

6.4

Záv³re«nážádostoplatbu

 ʹ ³À õ  «À     â âÀ  ³« ā 
ǡï«ÀÀ±±Ǥ

6.5

Úrokyvygenerovanézdota«níchprostâedkõ

l ±  «À  âõ  âÀ     À 
   â±   À «  āÀ À 
â ÀǤ  â     āÀ ý³  À 
 ýý³À ÀǤ

6.6

Poskytovánípodporyfyzickýmosobám

  ā   À  «ý āõ ȋ  ǡ
ȌǤ

Doporu«enoumetodouÀ«ýāõȂ ýǤ
ǡǤ³««³ý Ǥ«ýā
Ȃ    â     Ò    À
âÀæ± À  «± ýæ  À ȋÀ ýȌǤ    À
«ýāȂ À Àǣ
x
x

x
x

 ³À± ±ǡ
    âÀ  À  ÀāÀ  ± «
±ǡ
À ±
âÀ³æÀǡýÀ

Àâāý õǡâÀ³ÀÀ³
±  âý  õ  ý  ǡ     
ïï«Ǥ

6.7

Náležitostidokladõpâedkládanýchfyzickýmiosobami

Faktura musí být od dodavatele ozna«ena «íslem a názvem projektu, ke kterému se
vztahuje.
17 / 24

  À À ï  ȋǤ âÀæ± « õ ÀÀ À À
 ÀȌÀýāâÀ«±āǡ
âÀ  âÀǤ

 õā  À  âÀ   À  āÀ âõ 
 À À  õ  ï« «± ā    āÀ ï³ õ
À À  À ±ȋýæȌǤ

7 Kontrolní«innost
7.1

Obecnáustanoveníokontrolách

À«ï³aȀõ«âÀ Ȃǡï³õ«ý
āõ ǡ³«Ǥ͵ʹͲȀʹͲͲͳǤǡ«À
â± ³Ǥ  «  À ³âÀ À À 
     ý  À«À  õ āõ ³ āÀ
± ³  âý ýõ   À âõ ǡ   À 
À³ǡ«³āÀ«À õÀ³ ǡÀ«±
âÀāÀâÀǤ


â³À³ý ï³aȀǡ
  ~  āý   ³ Ǥ  À «
³«Ǥ͵ʹͲȀʹͲͲͳǤǡ«ǤʹͷͷȀʹͲͳʹǤ
  ± â³À   ³ ï³ âÀÀ À  õ   ͷǤ
ý³  ʹͲͳͶΪǤ

âÀ³ â  ā± ï³ aȀ  â À  âÀ   
  À æ³  ï« À ³À    
Ǥ«³«āï« õaȀâý À
«³À³ ý Ǧ«ý āõȋâǤ
 ÀāïȌǤ

  ý âõ ~  ā±   ï³ À 
õǡ ±³  ï³  Ǧǡ  Ǧǡ   lǤ «³  â  À
« ï³ lǤ ±   ±   À³  âÀ   ±
Ȃ«±ā ý À«À õǤ



7.2

Kontrolyprovád³népâíjemci(kraji)

âÀ ~âÀ À«À õ ý Ȃ
«ý  āõ âÀ À      «Ǥ ͵ʹͲȀʹͲͲͳ Ǥ 
ā³ Àæ«ǤͶͳȀʹͲͲͶǤ«ǤʹͷͷȀʹͲͳʹǤǡ
æ³  À ³âÀ À«À  õǡ      
À³Ǥ À āÀÀ À À âõǤ





5

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovČdnosti Ĝídicích orgánĤ pĜi implementaci Evropských strukturálních a investiþních
fondĤ pro období 2014 – 2020
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7.2.1 Administrativníov³âovánídíl«íchprojektõ
À«ïâÀ ǣ

x administraci výzvy pro podporované aktivity α   À  ý 
 À«À±ǡâ«ā±ï
 âõ  «ý    ýȀǡ À õ  âÀ
āÀ«³ā ýâÀāÀâ«±ǡ
ý« ±   À õ   ǡ  ā
³À   À³ â âÀ ǡ â  À âõ 
³āÀÀȋõͷÀ«ýāȌǢ
x administraci podaných žádostí díl«ích projektõ α À « ³
õ³ā³ǡͳͷ À Àǡ³͵Ͳ À ÀǡāÀ
āÀ À«À  õǡ À ³âÀ  âāý  āÀǡ 
  ± ±  ȋâÀ  āÀ âÀ õ
ýæÀ ±ï«ȌǡâÀ³ õ«ý
ā  õ³ ͳͷ  À  õ    õ  ³À
ā ³ ͳͷ  À  õ  āÀ ý ï³  ȋ
³āÀā âȌȂāâÀ 
 â «± Ǣ âÀ³ â«À    âÀ āÀ ³ā
Ǥ ³âÀ  À     āÀ ±   
 À  À  ǡ âÀ³ «À õ  ³âÀ 
±Ǣ
x administraci smluvního aktu díl«ích projektõ α À «± ā 
ā  À âā± ā «³ ³À Ǥ ýæ   Ȃ ý
 À     «ý ā ± 
  õ³ ͳͲ  À  Àǡ ³  ʹͲ  À  À    
āǢ
x administracedoloženírealizacedíl«íchprojektõαïõͶǤʹ
À À     ± ǡ «³ À  
³³± õÀ    õ³ ͳͷ  À  Àǡ ³  ͵Ͳ
 À  Àǡ  āÀ õǤ âÀ³ ³ õ ³À ³ā 
³âÀ æ³À  ± ±    ʹǤ âÀ³
ÀȀ À   ±   õ  À  ±
À³ǤʹǤʹǢ
x administraceplatbydíl«íchprojektõαāý ýõǡǤýæ
± ǡ  À ï« āȀ âā±
āȋ³âï«ý±  Ȍǡ³âÀ Àýõ
«ýāͳͷ À À³âÀ³ Ǣ
x administrace udržitelnosti díl«ích projektõ α     ýõ 
ȋāÀÀȌõ³ͷâÀ«ýāǡ
x administracearchivacedíl«íchprojektõα À«À
À ā æÀʹ
âÀ â ³âÀ ³À ï« ÀāÀ  ± « ý 
õǤ  À õ         À À
 À~ȋāÀ ʹͲͳͶΪȌǤ
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7.2.2 Kontrolynamíst³realizacedíl«íchprojektõ
 ± À«ÀÀ³³«Ǥ͵ʹͲȀʹͲͲͳǤ
«ǤʹͷͷȀʹͲͳʹǤâ±ÀÀ ÀÀâõǤ

l«   À «± ǡ À   ý āǡ
ý    āǤ âÀ³ æ³À ā À    « ý 
õ    «  À   ³À « ³ǡ âÀ³ 
ā À«À âõǤ

À«À³³ǣ
x  Ǥ ͷΨ « âý  À«À  õ    À âõ
«ý āõǡ â«ā  ³ À  À ³âÀ «
ý   ±   Ǧ   ā±  
±ý³Ǣ

x ǤͷΨ«âý À«À õ āǡâ«ā³ý
  À³âÀ«ý ±Ǧ
ā±±ý³Ǥ

   ý  À  â ý À «
À À  À   ×ǡ â«ā  ³ ā 
À³±×Ǥ

âÀ³   õ  À âõ ā  ± ± ï³
æÀÀǤͺǤ

 ÀÀ³ǣ
Ͳ zahájeníkontrolyα«ÀOznámeníokontroleǡâÀ³À 
âÀPov³âeníȋȀȌǢ
Ͳ seznámeníuživatelesprávyapovinnostmiαā ÀÀ
«ǤʹͷͷȀʹͲͳʹǤý±
ÀǢ
Ͳ ov³âení stavu sdoklady pâedloženými pâi administraci α  
À õ âāý āȀ   âÀÀ  ÀāÀ  ±
«ȀāÀǢ
Ͳ zpracováníprotokoluαÀǤʹý À ǢâÀ³Àõ
 ā± âÀ  À³ « õ  À âÀ ³ ȋȚ ͳͺ 
«Ǥ͵ʹͲȀʹͲͲͳǤȚͳͲ«ǤʹͷͷȀʹͲͳʹǤȌǡõÀǤͳͷ
ÀǢ
Ͳ vypoâádánínámitekαâÀ³ÀāÀæ³À
ý   ±  õ³ ͵Ͳ À ȋǤ Ͳ ÀȌ  «À 
 ³ǡâÀ³ÀǢ
Ͳ hlášenínesrovnalostíαâÀ³ æ³À«ÀâÀ
À âÀ³±À«À õǤ

±À³«À Àǡ
ýǣ
x Ȃͳā͵ǡâÀ³Ͷͷ
x Ȃõ³ā³Ȁā
x  æ³ÀȂȀ
x «Àæ³ÀȂȀ
x āâÀ³ȂȀ
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x
x

Ȁā«
 Àâõ«ýā


â   õ³ā³ Òǡ    ³À  Ǥ ͷΨ
âý  Ǥ «³ â   ā  õý   
ÀâÀ±āÀâÀǤ

8 Nesrovnalostiajejichâešení
8.1

Obecnáustanoveníonesrovnalostech

À  À æÀ âõ   , õ À  À
â± ǡ ±     ±  ³ ± « 
â±«,ǡ«À³±ý±«
â±«,Ǥ
 ï« ³  ý  õ   æ± À À  
   âÀ     ³ À ý   Àǡ  ±ā 
 ā    À   âÀ     ā
«Ǥ

âÀ³ǡâÀ  æÀÀÀ 
± ÀǤ      ± âÀ³ æÀ À
À   ý  À   âÀ     ā
«ǡÀý ǤͺǤ͵Ǥ

8.2

aešenínesrovnalostí

aæÀÀ ǡæâÀæÀÀ æÀǤ
 â æ³À   âÀ³ ± À âÀæý  «À  ǡ
ǤÀâõ«ý ÀǤ
âÀ     æ âÀ   À³  ³
 ǤæÀÀǤͺǤ͵Ǥ

 âæÀ À  ³ý ý«³ âÀÀ À ǡ Ǥ   Ǥ eâÀ
À±âÀ³æÀæÀý 
Àïõ«Ǥ

8.3

Vymáhánínesrovnalostí

Ȍ

æÀÀÀ âÀ  

âÀ      ā  ± ÀǤ âÀ³ǡ ā
âÀ  æÀ   Àǡ  ±  À âæ ā
ââÀæ±«ÀÀâÀ
æÀ«±³«ǤʹͳͺȀʹͲͲͲǤǡ«ý  ǤaÀÀ À
³ÀǤǤͶǤ
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Ȍ

æÀÀÀ ā«

âÀ  Ǥ³ õÀ«õ«
ý āõ ǡ    āÀ À À  
  «Ǥ ʹͷͲȀʹͲͲͲ Ǥǡ  «ý    ïÀ  «õǤ âÀ³
æ³À æÀ À À  ā    ±
ǡ±âÀ āâÀæÀ«±³ǡ±
âÀæ±æâÀ ÀæâÀâÀæÀ«±³«Ǥ
ʹͷͲȀʹͲͲͲ Ǥ âÀ³ǡ ā âÀ   ǡ Ǥ  âÀæý æâÀ âÀ 
æÀ «± ³ǡ  ³ǡ ā  æ À À   
æ  æÀ «± ³ǡ ³âÀ   æÀ «± ³ 
«ǤʹͷͲȀʹͲͲͲǤ
âÀ     âÀ³   ýæ ± æ³À  ï ā 
  ± «    ǡ ý    
ý  âõ  ǡ  â     ï«  
õ«âÀ  â æÀāÀ
âÀǤ

âÀ³ǡā ³ǡāâ±âÀ æÀ
âÀǡ āæ³ǡāāÀÀ
«ǤʹͷͲȀʹͲͲͲǤǡ«ý  ïÀ «õǡâ
ǡ  âÀ     « ÀÀ À ýæ ³³  ý 
âõâÀ âÀï«ǡ
 À ³  âõ ā  «Ǥ ʹͷͲȀʹͲͲͲ Ǥǡ  «ý   
ïÀ  «õǤ   ± ǡ    ǡ  
ǤͺǤͶæǤ

8.4

Hlášenínesrovnalostí

 À«À«À±ʹͲͳͶΪǤ±
ÀâæÀý âÀõ
âÀï³«À±ʹͲͳͶΪǤ

9 Publicitaapropagace
  âÀ     æ³À ±      ýæ ±
 ǡ « «ý ā â³    ± Ǥ  ý 
± Ǥ
âÀ «À  âõ  âÀ  ȋȌ   Àǡ ā    
âÀ õ   ā  â³â « â   ± 
ȋāÀæÀ ýõȌǤ

À     ³     âÀ       ±
 ±    ~ ʹͲͳͶȂʹͲʹͲǡ ý   ± ± 
«À âÀāÀ±Ǥ
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9.1

Povinnostipâíjemcõvrámcipovinnépublicity

ͳȌ  æ «À «À âÀâÀ  

õÀǡāǣ

Ȍ         ý  ý   ±
 ~ʹͲͳͶȂʹͲʹͲǡ
Ȍ Àǡ ā Ǥ
ýæ ± ± ï «À   «À  âÀ  ý Ǧ
   ± ǡ Ǥ Ƿ«À ǲǤ âÀ    õā
āÀ æ ý «À «À âÀǤÀǦ
   ³ «À   «À  ±    ~
ʹͲͳͶȂʹͲʹͲǤ

ʹȌ  âÀ³ À   À âÀ  Àǡ  ǡ ±     ÀÀǡ 

 ÀǤāýýÀ À³À ǡāā
âï«Àǡ«³±Àï«±Àǡ
ÀæÀǡā±ȋõȌǡ
 æÀ õÒÀ À âÀ  Ǥ   âÀ  «À ǡ
 À ÀǡïÀ± ǡÀ
À  À âÀÀǡ ý  À Àǡ  ǡ À ǡ
âǡ Ǥ

͵Ȍ ³³À âÀ ââÀ±
õÀǡāǣ
Ȍ âÀ  ± ±  ǡ    ǡ «ý   
ï³ý Àâ  «³ À  Àõ  ýõ  õÀǡ ā     
«Àǡ
Ȍ ÀÀǡ Ò
   ȋÀ  ͵Ȍ «³ «À    
À³  ±  âǡ   À  ǡ    ͳ
³À À ±  Ǥ
Ȍ  ý  ±«À 
ǡāǤ
 ý   ý    âÀ     ~  ³
³± âǡ ý   ý    Ǥ  ±  ±
  ý æÀ     āÀ  ý    Ǥ
± ± Ǥ

³À À    ā   ý   ± 
      ý  À   «À  õ  ±
ÀʹͲͳͶȂʹͲʹͲǤ
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10 Základnídefinicepoužívanýchpojmõ

Pâíjemce
ï«âÀ dotace«À~ÀâÀʹͲͳͶ
ȂʹͲʹͲǡǡͶǤͳǤ
Kone«nýuživatel

ï«âÀ podporyǡ ǡͶǤʹǤ
Projektkraje

  realizovaný krajemǡ âāý  «À  ~À âÀ ʹͲͳͶ Ȃ
ʹͲʹͲǡ āÀâÀǤ
Díl«íprojekt

realizovanýfyzickouosobouǡǤ
Obnovitelnézdrojeenergie(dáletaké„OZE“)

 âÀÀ  ± ǡ ± À   ««±  ï± ǡ   
â³À«³ǤâÀâǤ«ÀâÀǡÀǡ
õǡ Ǥ
Rodinnýdõm

  Àǡ  ±  Ț ʹ æ «Ǥ ͷͲͳȀʹͲͲ Ǥǡ   ý  ā À  
āÀÀ ïÀǡ  ³À ³æÀ  âõ À  ā  ±   À
āõ  ± ± À     ï« «ǡ  Àā  ýæ â
±ýæ³ÀÀāÀÀǤý
õï«ͳǤý  ý ÀʹǤͳā±ýõǡ³āýæ
â±«³³±ȋȌǡÒ Ǥ
À  «± âǤ       ± À ȋǡ
ǤȌï«ͳǤý  ý ÀʹǤͳýõāÀǡ
âÀ³ǡā«ýāȋ Ȍ±æ³Ǥ
Solárnísystémpropâípravuteplévodyapâitáp³ní

 À  ý ± ý  ý À  ȋ±
ȌǡâÀ±âæâ³ âÀǡâ
Àý³ÀǡâÀ³±À±Ǥ
Tepelné«erpadlo

 ý  ǡ ý À À À  āæÀ À  ³æÀ
âÀâæÀǦāÀ± ææÀÀ³À 
±  ý     æëÀ À     ³À
âÀ³âÀ±Ǥ
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Příloha č. 8 k usnesení č. 32/26Z/2015
bod 31 příloha 1

Dotační program PAŽIT_2016

Dotační program
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich
všestranný rozvoj PAŽIT_2016
Program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT“ (dále jen
„program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….… ke dni ……...
Program se podpůrně řídí „Zásadami pro poskytování účelových dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 28/24Z/2015 ze dne 27 9. 2015. Podle čl. XVI. bod 1) Zásad liší-li se schválené
podmínky programu od Zásad, jedná se o ustanovení speciální a mají přednost.
Program je zařazen do oblasti dle čl. I. bod 2) písm. a) Zásad: „děti, mládež, tělovýchova, sport,
volnočasové aktivity“.

I.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Dotace se poskytuje na úhradu nákladů pobytu (ubytování, stravování) žáků škol ve vybraných
zařízeních v souladu s podmínkami programu.
Účelem programu je podpora výchovných, ozdravných a vzdělávacích pobytů ve vybraných
zařízeních umožňující žákům pobyt v zajímavém prostředí a zajišťující jim program zcela odlišný od
běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků,
k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení
tělesné kondice.

II.

Důvody podpory stanoveného účelu, sledovaný záměr

Důvodem podpory je zvýšit zájem žáků o tento typ výchovných, ozdravných a vzdělávacích pobytů,
které v důsledku povedou k zlepšení jejich zdravotního stavu a zvýšení obecných kompetencí.

III.

Forma dotace

Dotace je neinvestiční.

IV.

Předpokládaný celkový objem peněžních
v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

500 000,- Kč
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V.

Maximální výše dotace, kritéria pro stanovení výše dotace

Maximální výše dotace na rok 2016, pro jednoho žadatele, činí 30 000,- Kč.
Výše dotace je určena následovně: 100,- Kč/den pobytu/žák, přičemž maximálně lze získat 500,Kč/žák/pobyt.
Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

VI.

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelé mohou být pouze základní a střední školy, se sídlem na území Ústeckého kraje, zapsané
v rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje Ústecký kraj.

VII.

Předkládání žádostí o dotaci

Žadatel doručuje žádost o dotaci (dále jen „žádost“) na předepsaném formuláři (vzor žádosti je
přílohou tohoto programu). Přílohami žádosti je listina dle čl. VI. bod 2) písm. b) a i) Zásad (čestné
prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje) a dále jmenný
seznam žáků, kteří se účastní pobytu, pro který je žádána dotace. Projekt ve smyslu čl. VII. Zásad se
nepředkládá. Žadatel doručuje žádost osobně, poštou do datové schránky Ústeckého kraje, nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do epodatelny (epodatelna@kr-ustecky.cz).
Je-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí
být v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního programu,
b) plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VIII. Lhůta pro podání žádosti
Žádosti lze podávat od 15. 2. 2016 do 28. 10. 2016 nebo do dne vyčerpání finanční alokace dle
bodu IV. na daný kalendářní rok, nastane-li tento den dříve. Informace o vyčerpání finanční
alokace bude uveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje.
Rozhodující je datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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IX.

Kritéria pro hodnocení žádosti

Pokud žadatel splní podmínky programu je jediným kritériem pro hodnocení žádosti pořadí přijetí
žádosti - žádosti jsou hodnoceny v pořadí, v jakém jsou přijaty Krajským úřadem Ústeckého kraje.
Rozhodující je datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pokud je podaná žádost
v souladu s podmínkami tohoto programu, je hodnocena kladně, až do vyčerpání finanční alokace
na program dle bodu IV. v daném kalendářním roce. Všechny administrativní postupy spojené
s realizací programu, včetně kontroly formální správnosti žádosti a doložení splnění podmínek
programu, provede odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
následně žádost předloží k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnocení projektu výběrovou komisí
ve smyslu čl. IX. Zásad se neprovádí.

X.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a následně
předložena k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne
orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na svém nejbližším plánovaném zasedání po předložení žádosti k rozhodnutí.
Usnesení orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněno do 10 kalendářních dnů na
úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Dotace bude poskytnuta žadateli prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

XI.

Den zveřejnění

11. 1. 2016

XII.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Další podmínky pro poskytnutí dotace jsou:
A. Pobytu se zúčastní žáci škol (cílová skupina) dle bodu VI. ve věku 7 - 19 let
B. Pobyt je realizován v termínu od 1. 1. 2016 do 21. 10. 2016
C. Dotace se poskytuje ve vztahu ke konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok.
Pokud se žák zúčastní pobytu v jednom kalendářním roce opakovaně (podruhé, potřetí atd.),
nebude ve vztahu k tomuto žákovi další dotace poskytnuta.
D. Pobyt je realizován ve vybraných zařízeních:
-

AVIS s.r.o. Ústí n. L. Sempra Nové Křečany
Rekreační a ekologické středisko, Natura Rumburk s.r.o.
Soukromá rekreace Tornův mlýn, Starý Týn 52, Úštěk
SPORTCENTRUM, Jiřetín pod Jedlovou
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Zařízení pro pobyty žáků v programu byla vybrána na základě výběrového řízení s kritérii:
nabídka aktivit a umístění zařízení. Užití ochranné známky PAŽIT, která garantuje soulad
poskytovaných služeb se zaměřením programu, bylo pro tato zařízení odsouhlaseno Radou
Ústeckého kraje usnesením č. 49/30R/2006.
Nabídka aktivit:
 sportovní, pohybové a rehabilitační aktivity (turistika, sport)
 praktické činnosti (rukodělná tvorba)
 výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí (třídění odpadu)
 prevence sociálně patologických jevů (přednášky o drogách, rasismus)
 poznávání fauny a flóry (myslivost, lesnictví)
Doporučená kapacita jedné výchovné skupiny je max. 30 žáků.
Nabídky aktivit jednotlivých zařízení naleznou školy na webových stránkách Ústeckého kraje:
http://www.kr-ustecky.cz/program-aktivniho-zivota-usteckeho-kraje-quot-pazit-quot/ds98374

XIII. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
Nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je příjemce povinen předložit
poskytovateli závěrečnou zprávu, která bude obsahovat celkové zhodnocení realizace programu a
přínos pro cílovou skupinu. V rámci závěrečné zprávy je příjemce dotace povinen předložit i
finanční vypořádání dotace.
Vzor finančního vypořádání dotace je součástí programu a bude zveřejněn na webových stránkách
kraje.
Nejpozději do 31. 1. následujícího roku je příjemce povinen vrátit nepoužité finanční prostředky
na účet poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta a předat poskytovateli přehled o
prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.

Zapojením do programu nevzniká na dotaci právní nárok.
Pokud žadatel nesplní jakoukoliv podmínku programu, bude žádost vyřazena z programu bez
nároku na dotaci.

XIV. Konzultační místo
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy (budova B)
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kolářová, e-mail: kolarova.l@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 418.
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Příloha:
1. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
2. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
3. Vzor finančního vypořádání dotace
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Příloha č. 9 k usnesení č. 32/26Z/2015
bod 31 příloha 2

Vzor žádosti o poskytnutí dotace_PAŽIT
Žádost o poskytnutí dotace v rámci programu
„Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT“
I. Žadatel
Název školy dle
rejstříků škol:
IČ:
Sídlo organizace
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:
Statutární zástupce žadatele (identifikace osoby zastupující školu)
Jméno:
Funkce (právní
důvod zastoupení):
Telefon
E-mail:
Kontaktní / zodpovědná osoba
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení
Název banky:
Číslo účtu:

Kód banky:

Zřizovatel:
Číslo účtu:
Identifikace osob
s podílem ve škole
(název, IČ)
Identifikace osob,
v nichž má škola
přímý podíl*
*pokud není relevantní, nevyplňuje se
Požadovaná
dotace:
Náklady na
stravování celkem:

Kód banky:

II. Požadovaná výše dotace v Kč:
Počet
žáků:

bod 31 příloha 2

Náklady na
ubytování celkem:
Celkové náklady
pobytu:
Termín pobytu*:
Název zařízení:
*Termín pobytu je současně doba, ve které má být dosaženo účelu žádosti
III. Účel, na který žadatel dotaci použije a odůvodnění žádosti
Účel, na který žadatel dotaci použije:

Odůvodnění žádosti:

Příloha:
1. jmenný seznam žáků
2. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii
3. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a
to v originále

V …………………………… dne …………….

……………………………………………………
Podpis statutárního zástupce,
razítko

Příloha č. 10 k usnesení č. 32/26Z/2015
bod 31 příloha 3
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená dle ust. § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
harasta.s@kr-ustecky.cz / 475 657 212
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT“
(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci v souladu s usnesením Rady Ústeckého
kraje č. ....................... ze dne ........ neinvestiční účelovou dotaci ve výši .............. Kč (slovy:
...................korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.
ú........................
pod UZ (účelovým znakem)...................... . Dotace bude převedena
bezhotovostně na účet zřizovatele příjemce, č. ú........................ s odkazem na § 28 odst. 12
zákona č. 250/2000 Sb.; dotace bude k žádosti poskytovatele zřizovatelem následně neprodleně
převedena na účet příjemce.
2. Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
Článek II.
Účel, na který je dotace určena
Doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem úhrady nákladů pobytu žáků (ubytování, stravování) v
rámci realizace programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT
2016“ (dále jen ,,Program“) na základě žádosti příjemce ze dne ………..., která je přílohou č. 1 této
smlouvy. Výše dotace je stanovena v souladu s bodem V. programu.
2. Doba, v níž má být dosaženo účelu, je stanovena do 21. 10. 2016. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s účelem poskytnutí dotace a vzniklých v době od 1. 1. 2016 do 21.
10. 2016.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací programu ve schváleném období realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- splňuje podmínky vyhlášení programu.

Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
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-

mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci pouze k účelu, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu
této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a vést řádné a oddělené sledování
dotace v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
e) Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečnou zprávu, a to nejpozději do 60 dnů od
uzavření této smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na
žádost příjemce, postupem dle Zásad prodloužen.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení Příjemce,
číslo Smlouvy o poskytnutí dotace,
přínos projektu pro cílové skupiny
celkové zhodnocení projektu
finanční vypořádání dotace

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
f)

přehled všech nákladů,
přehled nákladů hrazených z dotace (v členění dle účelového určení),
výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem),
kopii dokladu o jednotlivých předáních finanční podpory žákům (v případě nezletilosti
zákonným zástupcům), ve výši dle čl. V programu, kteří se pobytu zúčastnili.

Vrátit nepoužité finanční prostředky (nevyčerpanou část dotace) na účet poskytovatele,
z něhož byla dotace poskytnuta a předat poskytovateli přehled o prostředcích vrácených do
rozpočtu poskytovatele, nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace účelu.
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i)

Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

j)

Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré
další právní předpisy.

k) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit poskytovateli.
Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní
smlouvě.
l)

Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci
nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru
likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel
poskytnuté dotace.

m) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši
částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy ze strany příjemce požadovat na
příjemci vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté
dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením
prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až
do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se nedotýká povinnosti úhrady úroků z prodlení,
penále ani náhrady škody.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost
stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím
výpovědní lhůty, která činí 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167
odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas,
smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud
strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo
financí ČR.
Článek V.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci programu uvést
fakt, že při realizace programu byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Zveřejňovat při všech příležitostech, že realizace programu je podporována Ústeckým krajem a
uvádět logo programu „PAŽIT“ na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací
programu.
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3. Logo Ústeckého kraje i logo „PAŽIT“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a
soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších
předpisů.
Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČ, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného
Krajským úřadem Ústeckého kraje.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající
příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce obdrží 1
vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením
č. .................... ze dne ................

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

………………………………………………
Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT
Příjemce dotace:
Sídlo:
Číslo smlouvy o
poskytnutí dotace:
Termín pobytu:
Název zařízení:
Výše poskytnuté
dotace:
Zhodnocení vybraného programu, organizační zajištění ze strany zařízení, spolupráce
s vedením objektu

Přínos pro cílovou skupinu

bod 31 příloha 4

Dotační program PAŽIT_2016

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
Vyúčtování celkových nákladů
Částka (Kč)
Číslo dokladu

Účel
Celkem

Hrazeno
z poskytnuté
dotace

Hrazeno
z ostatních
zdrojů

*
* v případě potřeby vložte další řádky

Vratka nevyčerpané dotace (pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši)
Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet poskytovatele
Ve výši:
Kč
Dne:
Zdůvodnění nevyužité dotace:

Příloha:
1. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem),
jestliže je Příjemce dotace povinen účetnictví vést
2. kopie dokladu o jednotlivých předáních finanční podpory žákům (v případě nezletilosti
zákonným zástupcům), kteří se pobytu zúčastnili

………………………
Datum

………....………………
Podpis a razítko

Příloha č. 12 k usnesení č. 33/26Z/2015

Zásady
pro tvorbu a poskytování finančních prostředků
z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje
(dále jen „Zásady“)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25.6.2014, v
souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, peněžní Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále jen „Fond“).
Čl. 2
Právní rámec
Právní rámec Zásad je vymezen zejména těmito právními předpisy:
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Tvorba Fondu
3.1

Zdroje Fondu tvoří:
- příjmy z prodeje nemovitého majetku kraje vyjma příjmů podle Pravidel pro použití
příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje ve správě příspěvkových
organizací,
- jiné finanční prostředky (např. dary, příspěvky od jiných subjektů, úvěr),
- účelové dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů,
- úroky z prostředků Fondu na bankovních účtech a výnosy z ostatních forem zhodnocení
prostředků Fondu,
- zaplacené smluvní pokuty vyplývající z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je
hrazen z Fondu,
- příjmy z vyúčtování a dobropisů k výdajům hrazeným z Fondu (např. faktury od ČEZ
Distribuce, a.s. na přeložky nízkého napětí, smlouvy o společném postupu, na základě
kterých smluvní partner platí Ústeckému kraji zpravidla polovinu výdajů apod.),
- příděl z rozpočtu kraje do Fondu v zásadě ve výši odvodů z odpisů nemovitého majetku
kraje ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, vyjma SPZ Triangle,
příspěvkové organizace, a případně ve výši investičních darů od ČEZ a.s. a
Severočeských dolů a.s.

3.2 Prostředky Fondu lze zhodnocovat všemi nástroji, které kraji právní předpisy dovolují,
v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 13/51R/2010 D1) ze dne 7. 7. 2010.

1

Čl. 4
Účel Fondu
Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého
majetku kraje podle platného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených
pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje.

Čl. 5
Použití prostředků Fondu
5.1

Z prostředků Fondu lze na základě schváleného Investičního plánu financovat:
- opravy a velkou údržbu nemovitého majetku Ústeckého kraje,
- zpracování studií a projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k vydání
povolení stavby (např. územního rozhodnutí, stavebního povolení apod.),
- zpracování znaleckých posudků (např. při posuzování reklamací na realizované stavební
práce nebo opravy, posouzení stavu objektu apod.),
- dodatečné odstranění odchylek od projektové dokumentace zjištěných při prohlídkách
při vlastní realizaci akce prováděných příslušnými úřady (Stavební úřad, Krajská
hygienická stanice apod.), které je nezbytné pro zajištění Kolaudačního souhlasu nebo
Souhlasu s užíváním stavby,
- výkon technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, výkon autorského dozoru,
- správní poplatky související s územním a stavebním řízením a s kolaudací stavby,
- přeložky a přípojky inženýrských sítí nezbytně nutné pro realizaci stavby (např.
rozvody elektrické energie, telekomunikační sítě apod.),
- úhrady za přeložky distribučního zařízení (např. vyúčtování konečných nákladů na
věcná břemena související s přeložkou vedení již ukončené akce),
- realizaci stavebních prací včetně pořízení souvisejícího dlouhodobého hmotného
majetku,
- odstranění závad zjištěných v záruční době v případech, kdy závadu ve stanovené lhůtě
neodstraní zhotovitel s tím, že v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo budou náklady na
odstranění těchto závad vymáhány od zhotovitele, bude-li to účelné a efektivní,
- účelové dotace a spoluúčasti,
- vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a vynětí půdy z lesnického fondu,
- nákup nemovitého majetku včetně souvisejících činností (zpracování znaleckých
posudků, geometrických plánů apod.),
- zápůjčky nemovitostí (pozemků dotčených stavebními investicemi),
- věcná břemena a služebnosti,
- splatné závazky vůči státním orgánům a případné ostatní výdaje související s dodržením
smluvních ujednání,
- výdaje spojené se správou a vedením účtů Fondu a realizací transakcí.

5.2

Záležitosti dle odst. 5.1 budou financovány na základě smluv nebo objednávek uzavřených v
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a
se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje číslo S- 3/2012 Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
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Čl. 6
Schvalování použití prostředků Fondu
6.1

Prostředky Fondu mohou být použity pouze v souladu s jeho účelem na základě rozhodnutí
příslušného orgánu Ústeckého kraje.
O použití prostředků na přípravu a realizaci akcí dle Investičního plánu rozhoduje:
- Zastupitelstvo Ústeckého kraje, nebo
- Rada Ústeckého kraje, nebo
- hejtman Ústeckého kraje v rámci kompetencí stanovených příslušným usnesením
Rady Ústeckého kraje, nebo
- vedoucí odboru investičního v rámci kompetencí stanovených příslušným usnesením
Rady Ústeckého kraje, nebo
- vedoucí odboru majetkového při majetkoprávním vypořádání pozemků v rámci
kompetencí stanovených příslušným usnesením Rady Ústeckého kraje.

6.2

Správcem Fondu je pověřen odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje.

6.3

Návrh rozpočtu Fondu bude součástí návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na příslušný rok a
takto bude projednán v orgánech kraje.

6.4

Výši přídělu z rozpočtu kraje do Fondu schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

6.5

Prostředky Fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu nebo účtech. Správu
účtu nebo účtů zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků do Fondu na základě pokynu
k veřejnému příjmu předloženého správcem Fondu a příjmy a úhrady z Fondu na základě
pokynu k veřejnému příjmu a výdaji, který vyhotoví příkazci operací Fondu.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
7.1. Způsob použití finančních prostředků Fondu podléhá kontrole orgánů Ústeckého kraje.
Každoročně je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o čerpání
prostředků z Fondu zpracovaná správcem Fondu. Tato zpráva je předkládána spolu se zprávou
o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok.
7.2. Výjimku z těchto Zásad schvaluje Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může
schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn rozhodnout o zadání veřejné
zakázky nebo o dotaci.
7.3. Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ………. ze dne
…………. a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení. Tímto dnem se ruší
předchozí Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu investic a oprav
Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne
25.6.2014.
V Ústí nad Labem dne

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 13 k usnesení č. 37/26Z/2015
Příloha č. 1 k bodu č. 4

Příloha č. 14 k usnesení č. 41/26Z/2015

Příloha č. 2 k bodu č. 8

Příloha č. 15 k usnesení č. 47/26Z /2015

Příloha č. 3 k bodu č. 14

Příloha č. 16 k usnesení č. 50/26Z/2015

Příloha č. 4 k bodu č. 17

Příloha č. 17 k usnesení č. 51/26Z/2015
Příloha č. 5 k bodu č. 18

Příloha č. 18 k usnesení č. 55/26Z/2015 Příloha č. 6 k bodu č. 22

Příloha č. 19 k usnesení č. 62/26Z/2015
Příloha č. 7 k bodu č. 29

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
číslo 5DHM150009

uzavřená dle § 1785 až 1788 a § 1257 až 1266 a § 1299 až 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Účastníci smlouvy :
Budoucí povinný z věcného břemene:
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
spisová značka:

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou
70890005
CZ70890005
Československá obchodní banka Hradec Králové, č.ú. 103914702/0300
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen „budoucí povinný“
Budoucí oprávněný z věcného břemene:
Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800

dále jen „budoucí oprávněný"
Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

Článek 1
Pozemek v budoucnu zatížený věcným břemenem
Pozemek, který bude v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková
parcela č. 1314/1 v katastrálním území a obci Velké Žernoseky, vedený v druhu vodní plocha na
listu vlastnictví č. 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
Katastrálního pracoviště Litoměřice. Tento pozemek je ve vlastnictví státu a právo hospodařit s ním
má, ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, budoucí povinný (dále jen „služebný pozemek“).
Služebný pozemek tvoří koryto vodního toku Labe (IDVT10100002).
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Článek 2
Důvod budoucího zřízení věcného břemene
1.

Při investiční výstavbě budoucího oprávněného bude v rámci stavební akce „Labská stezka č. 2
– vybudování odpočívadel s mobiliářem" vybudována na části služebného pozemku stavba
odpočívadla a zřízena přístupová cesta k odpočívadlu (dále jen „odpočívadlo“), jehož
umístěním bude dotčena část služebného pozemku. Vybudované odpočívadlo zůstane po
dokončení a zkolaudování ve vlastnictví budoucího oprávněného. Z tohoto titulu se budoucí
povinný zavazuje uzavřít s budoucím oprávněným písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene ve smyslu občanského zákoníku.

2.

Jelikož bude odpočívadlo ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby vlastníka služebného pozemku,
a není právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, povinný za dále uvedených podmínek
uzavírá s budoucím oprávněným tuto písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ve smyslu občanského zákoníku.

3.

Tato smlouva je zároveň dokladem o tom, že budoucí oprávněný a jím pověřené osoby mají k
služebnému pozemku právo provést stavbu odpočívadla, ve smyslu § 110, odst. 2 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Vymezení obsahu budoucího věcného břemene a povinnosti smluvních stran
1.

Účastníci smlouvy se dohodli na následujícím vymezení obsahu budoucího věcného břemene,
které bude spočívat v tom, že :
a)

b)

Budoucí povinný
>

strpí na služebném pozemku na části omezené věcným břemenem umístění
odpočívadla po dobu neurčitou, resp. po celou dobu jeho fyzické a právní
existence,

>

strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) budoucího oprávněného na služebný
pozemek v rozsahu věcného břemene, za účelem provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí odpočívadla nebo s
odstraněním jeho havárie po celou dobu jeho fyzické i právní existence, a to vždy
po předchozím včasném oznámení, ledaže se jedná o havárii nebo stav obdobný
havárii. Případnou havárii, její rozsah a rozsah oprav oznámí budoucí oprávněný
budoucímu povinnému bez zbytečného odkladu,

>

na ploše vymezené věcným břemenem nevybuduje nic, co by znemožňovalo nebo
omezovalo vstupování na služebný pozemek a provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí odpočívadla nebo její části,
event. s odstraněním jeho havárie,

Budoucí oprávněný
>

bude oprávněn užívat služebný pozemek pouze v části omezené věcným břemenem
způsobem vymezeným v této smlouvě,

>

je povinen provádět udržovací, opravné i investiční akce na odpočívadle v rámci své
prevenční povinnosti,

>

při provádění udržovacích, opravných i investičních akcí na odpočívadle bude
povinen tyto práce provádět tak, aby budoucímu povinnému nezpůsobil škody na
nemovitých věcech, s nimiž má právo hospodařit, a to i v případě, že tyto práce bude
provádět nebo zajišťovat jiný subjekt, než je budoucí oprávněný,
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>

je povinen při jakékoliv činnosti na služebném pozemku uvést vždy služebný
pozemek do předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou svou činností.

2.

Budoucí oprávněný se zavazuje oprávnění vyplývající z definovaného obsahu věcného břemene
v této smlouvě přijmout a budoucí povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného
obsahu věcného břemene strpět.

3.

Omezení vyplývající z bodu 1. a) článku 3 této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí
právnické osoby, které se služebným pozemkem budou mít právo hospodařit, event. na všechny
budoucí vlastníky služebného pozemku a oprávnění vyplývající z bodu 1. b) článku 3 této
smlouvy budou přecházet na všechny budoucí vlastníky odpočívadla.

Článek 4
Vymezení rozsahu budoucího věcného břemene
Přesné plošné určení a vymezení části služebného pozemku dotčených obsahem věcného břemene dle
článku 3 této smlouvy, které budoucí povinný nebude moci užívat bez dalšího omezení, nebude
vyznačeno v terénu, ale pouze v geometrickém plánu, který zaměří odpočívadlo a vytýčí přístupovou
cestu přes služebný pozemek. Účastníci smlouvy se dohodli, že tento geometrický plán nechá zhotovit
na svůj náklad budoucí oprávněný a jedno vyhotovení se zavazuje předat budoucímu povinnému.

Článek 5
Závazek na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene "
1.

Budoucí povinný se zavazuje do 6 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o
užívání
odpočívadla
na
písemnou
žádost
budoucího
oprávněného
uzavřít
„Smlouvu o zřízení věcného břemene“ (dále jen „konečná smlouva“). Budoucí oprávněný
spolu se žádostí o uzavření konečné smlouvy budoucímu povinnému předloží:
a)

geometrický plán ve smyslu článku 4, včetně vyčíslené plochy věcného břemene,

b)

kopii kolaudačního souhlasu ke stavbě odpočívadla nebo oznámení stavebnímu úřadu o
užívání odpočívadla,

c)

případné změny v údajích budoucího oprávněného.

2. Budoucí oprávněný se zavazuje požádat budoucího povinného o sepsání konečné smlouvy
nejpozději do 4 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o užívání odpočívadla.
Při nesplnění tohoto závazku budoucí povinný uplatní vůči budoucímu oprávněnému
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč.

Článek 6
Úplata za zřízení věcného břemene
1.

Budoucí povinný zřídí věcné břemeno ve smyslu článků 2 a 3 této smlouvy ve prospěch
budoucího oprávněného úplatně.

2.

Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2
plochy věcného břemene dle geometrického plánu ve smyslu článku 4 této smlouvy, minimálně
však ve výši 1 000,- Kč, ke které se připočte DPH v platné výši. Roční užitek se pro účely této
smlouvy sjednává ve výši 1 Kč/m2 plochy věcného břemene.

3.

Úplatu uvedenou v bodě 2. článku 6 této smlouvy uhradí budoucí oprávněný jednorázově na
účet budoucího povinného do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu konečné smlouvy
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na základě zálohového listu. Budoucí povinný vystaví a zašle budoucímu oprávněnému do 15
kalendářních dnů po připsání částky na jeho účet daňový doklad.

Článek 7
Nabytí oprávnění z věcného břemene
1.

Oprávnění vyplývající z konečné smlouvy přejde na budoucího oprávněného vkladem práva
odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí.

2.

Účastníci smlouvy se dohodli, že budoucí vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu zajistí
budoucí oprávněný na svůj náklad.

Článek 8
Další ujednání
1.

Nebudou-li budoucímu oprávněnému vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro realizaci
odpočívadla do půl roku ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, a to ve formě a objemu
požadovaném budoucím oprávněným, nebo pouze za ztížených podmínek nebo nákladů, mohou
účastníci smlouvy od této smlouvy odstoupit.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu s
jejím obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána.

5.

Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele budoucího povinného, podle bodu
5.5.9. Statutu ze dne 29.5.2015 č.j.: 11201/2015-MZE-13221 státního podniku Povodí Labe,
státní podnik, vydalo k této smlouvě obecný souhlas k nakládání s určeným majetkem.

6.

O uzavření této smlouvy bylo
dne.…………..usnesením č….…….

rozhodnuto

v

Zastupitelstvu

Ústeckého

kraje

Příloha :
1. Kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí pro služebné pozemky.
2. Kopie snímku katastrální mapy s vyznačením přibližného rozsahu budoucího věcného břemene.
V Hradci Králové dne ......…...............

V Ústí nad Labem dne.............……….…...

.............................................………....
za budoucího povinného
Ing. Marie Dušková
finanční ředitelka

……....................................……...........
za budoucího oprávněného
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 20 k usnesení č. 64/26Z/2015
Příloha č. 1 k bodu 35.

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 42
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001 a usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č.7 ) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 19/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12) a usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č.
76/103R/2012
ze
dne
9.5.2012
(dodatek
č. 23) a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24) a
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25) a usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41)

kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………….Z/2015 ze dne 14. 12.
2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
350/98
Hřensko
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
946/2
Boleboř
940/8
Boleboř
75/16
Březenec
120/5
Březenec
984/4
Březenec
984/5
Březenec
984/6
Březenec
984/7
Březenec
984/8
Březenec
984/11
Březenec
984/13
Březenec
984/15
Březenec
173/5
Okounov
173/6
Okounov
173/7
Okounov
169/3
Okounov
184/3
Okounov
342/17
Prunéřov
2168/2
Vejprty
3/1
Vernéřov
800/1
Vernéřov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
5674/2
Mikulášovice
3686/7
Rumburk
3686/15
Rumburk
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
376/3
61/1
1115/32
1115/13
1115/37

k.ú.
Černčice u Loun
Mnichovský Týnec
Třtěno
Třtěno
Třtěno

p.č./st.p.č.
382/11
1115/21
1115/42
1115/3
1115/38
2

k.ú.
Černčice u Loun
Třtěno
Třtěno
Třtěno
Třtěno

1115/48
Třtěno – podíl 5/6
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
681
Ležky
739/7
Malměřice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
127/3
Žichlice u Modlan
127/4
Žichlice u Modlan
146/8
Žichlice u Modlan
146/10
Žichlice u Modlan
180/6
Žichlice u Modlan
180/9
Žichlice u Modlan
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015.

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Jaroslav Komínek
uvolněný člen Rady Ústeckého
kraje na základě pověření
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 21 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 1
Příloha č. 1
XX/XXZ/2015 ze dne 14.12.2015
ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE
ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE
schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 a
č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014

I.
1. Text odstavce 3 článku 1- tvorba zřizovacích listin Pravidel pro tvorbu a provádění změn
zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje se nahrazuje textem:
„Zřizovací listina je zpracována dle vzoru pro jednotlivé skupiny příspěvkových organizací:
1. vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací, které jsou nemocnicemi, Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje, příspěvková organizace, tvoří přílohu č. 1a) těchto
pravidel,
2. vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací, které jsou Základními uměleckými
školami, tvoří přílohu č. 1b) těchto pravidel,
3. vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací, které jsou muzeem nebo galerií ve
smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří přílohu č. 1c) těchto
pravidel,
4. vzor zřizovací listiny ostatních příspěvkových organizací, tvoří přílohu č. 1d) těchto
pravidel.“

2. Text odstavce 3 článku 2- provádění změn zřizovacích listin Pravidel pro tvorbu a
provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje se nahrazuje
textem:
„Návrh na změnu zřizovací listiny dle odst. 1 tohoto článku, tedy návrh dodatku a návrh
usnesení zastupitelstva kraje zpracovává SO. V případě změny dle odst. 2 tohoto článku,
pokud takovou změnou budou dotčeny údaje obsažené ve vzorech v přílohách č. 1a), 1b),
1c) a 1d) těchto pravidel, zpracovává návrh usnesení zastupitelstva kraje odbor LP.
V případě, že půjde o změnu dle odst. 2 tohoto článku, kterou nebudou dotčeny údaje
obsažené ve vzorech v přílohách č. 1a), 1b), 1c) a 1d) těchto pravidel, zpracovává návrh
usnesení rady kraje příslušný SO.“

3. Nový vzor zřizovací listiny č. 1c) tvoří přílohu č. 1 této změny Pravidel pro tvorbu a
provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Stávající
vzor zřizovací listiny č. 1c) se mění na vzor zřizovací listiny č. 1d).

Bod

příloha č. 1

Příloha č. 1
XX/XXZ/2015 ze dne 14.12.2015
II.
Změna pravidel je účinná dnem 14. 12. 2015.

Dne ………….2015

…………………………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha:
- vzor zřizovací listiny č. 1c) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Bod

příloha č. 1

Příloha č. 1c)
Č.J. : . . ./. .

ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
SCHVALUJE
na základě svého usnesení č….. ze dne …………, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27
odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace
( dále jen organizace)
Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ:
400 02, IČO: 70892156.

Článek II.
Název organizace
Název organizace zní :
xxxxxx, příspěvková organizace.

Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je :
Článek IV.
Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace je :

Bod
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Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je : příspěvková organizace.
Článek VI.
Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je :
Článek VII.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace je :
1.
2.
3.
Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. této zřizovací
listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených
v článku VI. této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: ….. / Zřizovatel nepovoluje
organizaci žádnou doplňkovou činnost.
Článek IX.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je : ředitel.
2. Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.
Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat
jménem organizace, a to zejména pro případ nepřítomnosti ředitele.

Bod
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Článek XI.
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“
Článek XII.
Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke
svěřenému majetku
1. Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby se
svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena a podmínky, za
kterých organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
2. Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat veškeré
obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého
kraje.
3. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak.
Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce ( s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy
o úvěru, smlouvy o výpůjčce (s výjimkou sbírkových předmětů), smlouvy
o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu
pohledávek, dohody o zániku závazku,
b) činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik závazku, není-li v této zřizovací
listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou příspěvků,
dotací, grantů apod. poskytovaných z veřejných rozpočtů.
4. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
5. Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá organizace pro
svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru. Dary mohou být:
a) peněžité účelově určené,
b) peněžité účelově neurčené,
c) ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
6. Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených
peněžitých darů do vlastnictví organizace.
7. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem od zřizovatele,
pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li
zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu
převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
8. Vymezení práv a povinností k nemovitostem:
a) pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny i jejich části, popř.
spoluvlastnické podíly,
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b) organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak,
c) organizace není oprávněna nabývat nemovitosti do svého vlastnictví. K nabytí
nemovitostí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný souhlas; zřizovatel
tuto skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky,
d) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na
dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4 zákona
o krajích,
e) výnosy z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije
výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
9. Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části,
spoluvlastnické podíly, soubory věcí,
b) veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě
movitých věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,
c) s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele, hospodaří
organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro majetek svěřený,
d) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem
organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus nabízet
a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus
vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci.,
e) o vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu d) podléhá
předchozímu schválení zřizovatele,
f) výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou příjmem
organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní
činnosti.
10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních prací
organizací:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních
prací do částky, která nedosáhne 500.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky
500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nedosáhne 2.000.000,-- Kč bez DPH, za
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast
investic, majetku a ekonomiky (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
500.000,-- Kč bez DPH do částky, která nedosáhne 6.000.000,-- Kč bez DPH, za
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast
investic, majetku a ekonomiky (na základě doporučení vedoucího svodného
odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky
2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
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Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení dodavatelů, kteří nesplní
kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“
11. Organizace je dále mj. povinna:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příslušných „Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního předpisu ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, příslušné Směrnice „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací
listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku v analytické evidenci dle
obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, od 1. 1. 2010 pak
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele
k inventarizaci,
e) svěřený majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku
nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
i) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro
svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.
k) plnit povinnosti vlastníka vyplývající mu ze zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti zajištění
snižování energetické náročnosti budov a zajištění průkazu energetické
náročnosti.
12. Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení
maximální efektivnosti.
13. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka
stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejich finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 50.000,-- Kč.
Pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně
doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné
pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku nebo že
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u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž
vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
14. Ředitel organizace je oprávněn uzavřít smlouvu na dodávky elektrické energie či plynu,
dodatek ke smlouvě, či jakkoli právně jednat v souvislosti s takovou smlouvou (rušení a
zřízení nového odběrného místa elektřiny a plynu, úprava distribuční hodnoty u
odběrného místa) pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.“
15. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným i vlastním
majetkem organizace odpovídá ředitel. V rámci výkonu práv a povinností při
hospodaření se svěřeným majetkem organizace zastupuje zřizovatele jako vlastníka
svěřeného majetku a jedná jeho jménem ve správních řízeních týkajících se tohoto
majetku, konaných před správními orgány, včetně řízení před stavebním úřadem.
Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se
svěřeným i vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je
spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
Článek XIII.
Hospodaření organizace
(některá vybraná ustanovení)
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků
poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného výsledku hospodaření, může jej
použít k posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a tvorbě rezervního fondu, to vše po předchozím souhlasu zřizovatele.
3. Organizace je povinna vypracovat návrh finančního plánu s vyrovnanými náklady
a výnosy se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele a finanční plán
pro oblast příjmů a výdajů.
4. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna umožnit
provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci
a provádění kontrol.
5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizaci zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
6. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
7. Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný
ukazatel rozpočtu,
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí
zřizovatele, nebo
c) porušila rozpočtovou kázeň.
8. Organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že:
a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu
se stanoveným účelem,
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků než dovoluje
zřizovatel,
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel než stanoví zákon nebo
zřizovatel,
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky
jejího peněžního fondu, nebo
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e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto
překročení nekryla ze svého fondu odměn do 31.12.
9. Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel organizaci odvod do svého rozpočtu ve
výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení
rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně
došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za
porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti Organizace.
10.Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
11.Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu.
12. Organizace vytváří své peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
13. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
14. K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého zřizovatele návratnou
finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku.
15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.
16. Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
17. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky, ani být směnečným ručitelem.
18. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb s výjimkou poskytnutí daru uvedenou v čl. XII odst. 7.
19.Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít účast v právnické
osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání
Článek XIV.
Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným zřizovatelem
v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo
přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí uplynutím
dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke
sloučení nebo splynutí organizace může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele.
Článek XV.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je právnickou osobou.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti . . . . . . . . . .
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3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v ….exemplářích, které mají stejnou platnost
originálu.
Článek XVII.
Podpis zřizovatele
V Ústí nad Labem dne . . . . . . . . . .

………………………………………………
Ústecký kraj
hejtman
Přílohy:
příloha č. 1
............

Příloha č. 22 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 22
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č. J. 122/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Michalská 7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00083259
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001 Rady Ústeckého kraje a
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002(dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002(dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002(dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/04 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73/2007 ze dne 31. 1. 2007(dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.59/104R/ 2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

3. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

33/2015

1 ks KAREL VIK – Litoměřice, pohled na starou
radnici a kostel Všech svatých, 1957, barevná
litografie na papíru, list: 38,8 x 29,2, tisk: 24 x
17,2 cm

34/2015

1 ks JAN KUBÍČEK – „Retro“, 1969/2007, serigrafie na
papíru, 21,6 x 10,5 cm

35/2015

1 ks KAREL DEMEL – Slunce, 1975, barevný lept na
papíru, list: 53,4 x 38 cm, tisk: 27,5 x 27,8 cm

36/2015

1 ks KAREL DEMEL – Hudba, 1979, barevný lept na
papíru, list: 61,2 x 46 cm, tisk: 39,5 x 28 cm

37/2015

1 ks JAROSLAV KRÁL – Josef Svatopluk Machar,
(po 1916), akvarel a tužka na papíru, 47 x 29,8 cm

2

38/2015

1 ks JAROSLAV KRÁL – Karel Burian, (po 1916),
akvarel a tužka na papíru, 46,7 x 29,8 cm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 23 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 21
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 123/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Kostelní 289, 434 01 Most, IČ: 00361160
(dále jen organizace)

ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001,
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002/ze dne 27. 3. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/02 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12 R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací litiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 24 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 22
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 124/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem v Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00360643
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/02 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/04 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/04 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8.)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9.)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 2. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2012 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R//2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 25 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 23
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 202/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
se sídlem v Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241
(dále jen organizace)
ze dne 28. 11. 2001, usnesení č. 93/22/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007(dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12 R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12 R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12 R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 20)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 22)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

3. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

151/2015

1 ks Dóza s víčkem, sklo, čiré, Crystalex

152/2015

1 ks Odznak, kov, čestný odznak PSVB, kruh, 1965

153/2015

1 ks Odznak, kov, vzorný člen PSVB, obdélník, 1970

154/2015

1 ks Odznak, kov, za zásluhy - 10let Lidových milicí,
1958

155/2015

1 ks Mince pamětní, stříbro, předsednictví ČR v
Radě EU, 2009

156/2015

1 ks Medaile pamětní, stříbro, Edvard Beneš, v obalu,
2014

157/2015

1 ks Medaile pamětní, stříbro, Emil Hácha, v obalu, 2015

158/2015

1 ks Korespondenční lístek, papír, s hlavičkou Max
Abeles, 1930

159/2015

1 ks Korespondenční lístek, papír, s hlavičkou Max
Abeles, 1930
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160/2015

1 ks Dopisní obálka, papír, s hlavičkou J. M. Fritsch,
1925

161/2015

1 ks Dopisní obálka, papír, s hlavičkou J. Prokupek
Teplitz-Schönau, 1930

162/2015

3 ks Pohlednice, Teplice, čb i barev., mozaiky

163/2015

2 ks Pohlednice, Moldava, čb i barev

164/2015

1 ks Pohlednice, Nové Město v Kr. horách, čb

165/2015

2 ks Pohlednice, Krupka, čb

166/2015

1 ks Pohlednice, Kostomlaty, kolor. litografie, 1900

167/2015

1 ks Pohlednice, Hostomice, barev., 1915

168/2015

1 ks Pohlednice, Štrbice, čb, 1926

169/2015

1 ks Pohlednice, Teplice, barev., zámek, 1910

170/2015

1 ks Pohlednice, Dubí, čb, 1900

171/2015

2 ks Pohlednice, Bílina, čb

172/2015

4 ks Pohlednice, Duchcov, barev

173/2015

1 ks Pohlednice, Bohosudov, čb, basilika

174/2015

1 ks Pohlednice, Kostomlaty, čb, mozaika, 1902

175/2015

1 ks Pohlednice, Zabrušany, čb, 1912

176/2015

1 ks Korespondenční lístek, papír, Osek

177/2015

1 ks Naběračka, hliník, s dřev. rukojetí

178/2015

1 ks Struhadlo, kov, na brambory, ploché

179/2015

1 ks Tlakový hrnec, hliník, Papinův, s poklicí

180/2015

9 ks dílů Mlýnek na ovoce, litina

S5/2015

1 soubor, výzkum Hrobčice (okr. Teplice), keramika

S6/2015

1 jednotka, výzkum Bystřany (okr. Teplice), keramika

S7/2015

4 soubory, výzkum Věšťany (okr. Teplice), keramika,
mazanice

S8/2015

2 soubor, 1 jednotka výzkum Věšťany (okr. Teplice),
keramika, brousek

S9/2015

8 souborů, 1 jednotka výzkum Věšťany (okr. Teplice),
keramika, přeslen, kosti, mazanice, kamenné zlomky

S10/2015

56 souborů, 14 jednotek výzkum Kostomlaty pod
Milešovkou, keramika, kosti, štípaná industrie, uhlíky,
sklo, brousek, železo, mazanice, mince, pískovec,
kostra

D5849

1 ks Teplice: léto s hudbou 2015

D5850

1 ks Teplice: léto s hudbou 2015

D5851

1 ks Teplice: ručně malovaná mapa

D5852

1 ks Správné pověsti české a pohádky zpod Milešovky
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D5853

1 ks České zpěvníky literátského bratrstva ze 16. století

D5854

1 ks České zpěvníky literátského bratrstva ze 16. století

D5855

1 ks Freundschaftsweg=Cesta přátelství

D5856

1 ks Hermann Hallwich 1838-1913: historik, politik,
byrokrat, sběratel a básník

D5857/1

1 ks Das Erzgebirge in Sage und Geschichte:
In zwanglos erscheinenden Bändchen

D5858

1 ks Dvořák, Zdeněk: Historie a budoucnost hornictví

D5859

1 ks Melicharová, Alena: Letokruhy

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 26 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod
příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 22
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 203/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská ulice 29 – 34, 440 01 Louny, IČ: 00360724
( dále jen organizace)
ze dne 28. 11. 2001, usnesení č. 93/22/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č.78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb )
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007e dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011(dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 91/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 15. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../../Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 27 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod
příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 21
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 240/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČ: 00360716
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011
(dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.32/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2015
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 20)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

3. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032

Číslo DM

Popis

10/2015

1 sáček zlomků keramiky, Panenský Týnec 2002

11/2015

2 sáčky zlomků keramiky, Postoloprty 2002

12/2015

1 sáček zlomků keramiky, Chlumčany 2003

13/2015

3 sáčky zlomků keramiky, Slavětín 2003

14/2015

1 sáček zlomků keramiky, Rubín 2004

15/2015

1 sáček zlomků keramiky, Slavětín 2004

16/2015

1 krabice zlomků keramiky, Vrbička-Lina 2004

17/2015

1 sáček zlomků keramiky, Louny čp. 178-2006

2

18/2015

1 krabice zlomků keramiky, Vinařice 2006

19/2015

2 sáčky zlomků keramiky, Louny, Česká 179-2007

20/2015

3 sáčky zlomků keramiky, Kystra 2008

21/2015

1 sáček zlomků keramiky, Počedělice 2008

22/2015

1 sáček zlomků keramiky, Slavětín 2010

23/2015

1 sáček zlomků keramiky, Bílenec-Vlčí Hora 2012

24/2015

1 sáček zlomků keramiky, Slavětín 2012

25/2015

2 ks bronzové předměty, Hvížďalka 2013

26/2015

1 ks - kost medvěda jeskynního
1 ks - kost savce – Hřivice
1 ks - část parohu jelena
1 ks - část parohu jelena
1 ks - část rohu s kusem lebky

27/2015

61 ks - část parohu
3 ks - část parohu
2 ks - část parohu
7 ks - část parohu
11 ks - část parohu, rohu a kostí

28/2015

2 ks - zlomek parohu a mamutí stolička

29/2015

2 ks - kosti a část parohu
2 ks - část zvířecích koster - čelist + kost
11 ks - soubor částí zvířecích koster
1 ks - část stehenní kosti koně
5 ks - rohy menší s částí lebky
4 části mamutího klu
6 ks mamutí stoličky

30/2015

35 ks reklamních předmětů firmy Adart

31/2015

1 ks monitor od PC

32/2015

1 ks vojenský kabát

33/2015

13 sáčků souboru nálezů, Touchovice 2015

34/2015

1 sáček keramiky, Raná 2015

35/2015

1 sáček souboru nálezů, Skupice 2015

36/2015

1 sáček keramiky, Mnichovský Týnec 2015

37/2015

1 ks košile SSM
1 ks bundokošile vojenská
1 ks vojenská mikina

38/2015

1 ks šátek III. zemědělská sportovní olympiáda
Louny 1984ks

39/2015

1 ks odznak Jan Hus Mistr
1 ks odznak RAF

3

40/2015

1 ks dětské klávesy
3 ks hokejové puky
1 ks příložník
1 ks drážní svítilna
2 ks geometrická pomůcka

41/2015

2 ks nádobky z hrobu, Louny - starý cukrovar

16471

1 ks Jaroslav Tošner, Stalo se na Mělcích 1944, 2014

16472

1 ks Jaroslav Tošner, Z Loun na křídla RAF, 2015

16485

1 ks Adéla Grolmusová, Osídlení Lounska v době
laténské (revize a východiska dalšího výzkumu),
2013

16491

1 ks kolektiv autorů – sborník, Slánské rozhovory
2005, 2006

16492

1 ks kolektiv autorů – sborník, Klášter premonstrátek v
Doksech a Slánsko, 2013

16493

1 ks kolektiv autorů – sborník, Památky a historie
Slánska, 2015

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 28 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 9

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 19
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 242/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360635
(dále jen organizace)

ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 19. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č.4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 18)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

2

Příloha č. 29 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 10

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 20
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 243/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
se sídlem v České mládeže 1/31, 405 02 Děčín, IČ: 00360210
(dále jen organizace)

ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 5)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2015
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 19)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

3. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

24/2015

1 ks Torzo měděné brakteátové misky

25/2015

1 ks Věžní hodinový stroj neúplný

26/2015

1 ks Součást hodinového stroje - převod hod. ručiček

27/2015

1 ks Věžní hodinový stroj

28/2015

1 ks Popelník, keramika

29/2015

1 ks Pohlednice - barevná, DĚČÍN - HLADOVÝ KÁMEN
(4 snímky); 10,6 x 21,3 cm

30/2015

1 ks Pohlednice - barevná, DOBKOVICKÝ HLADOVÝ
KÁMEN, dva snímky nad sebou; 10,6 x 15,1 cm

31/2015

1 ks Pohlednice - Hotel a kemp Formule Děčín - terasa –
minigolf - bazény; 10,3 x 15,2 cm

32/2015

1 ks Pohlednice - foto muzeum Děčín; 10,5 x 15,1 cm

33/2015

1 ks Pohlednice - Oblastní muzeum v Děčíně, 5 snímků,
muzeum + expozice; 10,5 x 15,2 cm

34/2015

1 ks Pohlednice - 8 seskládaných snímků k muzejní
expozici na děčínském zámku; 10,6 x 15,2 cm
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15 399

1 ks negativ - Vernisáž výstavy "Půjdem spolu do
muzea"

15 400

1 ks negativ - Železniční nádraží

15 401

1 ks negativ - První vánoční muzejní trh

15 402

1 ks negativ - Folknáře - instalace kříže nad hrobem
středověkých obyvatel Děčína z Mariánské louky

15 403

1 ks negativ - Folknáře, hřbitov -kamenné desky se
jmény obětí I. sv. války

15 404

1 ks negativ - Folknáře, hřbitov - hrob učitele
J.V. Charváta z první české školy v Podmoklech

15 405

1 ks negativ - Folknáře, hřbitov -instalace kříže nad
hrobem asi 400 německých obyvatel Děčína z
konce války

15 406

1 ks negativ - Folknáře, hřbitov - pomník obětem fašismu

15 407

1 ks negativ - Folknáře, hřbitov - hroby děčínských
básníků Zdeňka Šlaise a Vladimíra Vokolka

15 408

1 ks negativ - Sbírkové předměty (obrazy, keramika,
hodiny) po restaurování

15 409

1 ks negativ - Nádraží v Chomutově asi před
1. sv. válkou

15 410

1 ks negativ - Pohraniční kontrolní stanice ve Hřensku
před 2. sv. válkou

15 411

1 ks negativ - Výstava "Arabela" v OMD

15 412

1 ks negativ - Portréty T.G. Masaryka a E. Beneše

15 413

1 ks negativ - Tiskovina Rudý Prapor - Rote Fahne č. 4 –
15 ze sbíky OMD 1455/87 - 1466/87

15 414

1 ks negativ - Děčín - historické pokladnice východního
nádraží

15 415

1 ks negativ - Děčín - grafika a historické fotografie
východního (nákladního) nádraží

15 416

1 ks negativ - Děčín , Podmokly - hl. nádraží, historické
pokladnice

15 417

1 ks negativ - Výměna cedule stanice ČD "Jedlová
zastávka" za "Nová Hutˇ"

15 418

1 ks negativ - Skeny historických negativů muzea VDF

15 419

1 ks negativ - Chřibská - kaple postavená bratry
Lischkeovými

15 420

1 ks negativ - Hostinec Mlýny

15 421

1 ks negativ - Mlýny - skalní kaplička

15 422

1 ks negativ - Mlýny - válečný pomník obětem I. sv. války

15 423

1 ks negativ - Mlýny- Eschlerova pila

15 424

1 ks negativ - Hrob rodiny Vejrychovy v Kozlově u České
Třebové
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15 425

1 ks negativ - Prapor H 297

15 426

1 ks negativ - Kostitřasy ze sbírky OMD před
restarováním

15 427

1 ks negativ - Jízdní kola po restaurování v expozici
OMD

15 428

1 ks negativ - Jízdní kola ve sbírce muzea RBK

15 429

1 ks negativ - Sbírkové předměty OMD a RBK po
restaurování : 4520/86, R 1922, R 10 070

15 430

1 ks negativ - Parní lokomotiva Albatros na děčínském
hl. nadraží

15 431

1 ks negativ - Výstava "Anton Möller - otisky ve zdi a
kameni"

15 432

1 ks negativ - Výstava "Klenoty ze země draka" v OMD

15 433

1 ks negativ - Hraničářský prapor 1. české družiny ze
sbírky Vojenského historického ústavu v Praze

15 434

1 ks negativ - Terezie Thůnová při svěcení kaple
sv. Jiří na děčínském zámku

15 435

1 ks negativ - Sbírkové předměty OMD - krabice s motýly

15 436

1 ks negativ - Poutač na muzejní expozici na děčínském
zámku

15 437

1 ks negativ - Obrazy Raimunda Gröschlera
(soukr. sbírka)

15 438

1 ks negativ - Hašení lesního požáru na Červeném
vrchu v Děčíně

15 439

1 ks negativ - Medaile ze sbírky OMD

15 440

1 ks negativ - Expozice OMD - Město na louce

15 441

1 ks negativ - Poutač na expozici na děčínském zámku

15 442

1 ks negativ - Stavba kanalizace ve Verneřicích

15 443

1 ks negativ - Obchod Werner - sklo, porcelán v
Ruské ulici

15 444

1 ks negativ - Kvetoucí magnólie u muzea

15 445

1 ks negativ - Rodokmen (strom života) Aldringenů

15 446

1 ks negativ - Grafiky Augusta Frinda z OMD RBK

15 447

1 ks negativ - Jalůvčí - skeny negativů OMD

15 448

1 ks negativ - Expozice plavby před rekonstrukcí

15 449

1 ks negativ - Oblékání potápěče do skafandru

15 450

1 ks negativ - Novodobá potápěčská výstroj

15 451

1 ks negativ - Podklady pro reinstalaci "Plavby"

15 452

1 ks negativ - Vernisáž reinstalované stálé expozice
"Vývoj lodní dopravy na Labi"

15 453

1 ks negativ - Expozice "Vývoj lodní dopravy na Labi"
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15 454

1 ks negativ - Historické pokladnice , fotografie - obrazy
Jalůvčí

15 455

1 ks negativ - Děčínský zámek - revitalizace druhého
nádvoří

15 456

1 ks negativ - Dochované části portálu hotelu Praha v
lapidáriu OMD

15 457

1 ks negativ - Historické fotografie hotelu Praha s
portálem + portál domu č. p. 14 na děčínském
náměstí

15 458

1 ks negativ - Obrazy A. Frinda z OMD Rbk

15 459

1 ks negativ - Dobrovolní hasiči - Horní Žleb

15 460

1 ks negativ - Hřbitov Folknáře - svěcení kříže na místě
pochovaných středověkých obyvatel Děčína z
Mariánské louky

15 461

1 ks negativ - Výstava plakátů Káji Saudka

15 462

1 ks negativ - Potápěčská výzboj ze sbírky OMD před
restaurováním

15 463

1 ks negativ - Sbírkové předměty OMD před
restaurováním

15 464

1 ks negativ - Vartenberská krypta v kostele sv. Jakuba v
Č. Kamenici - skeny negativů OMD

15 465

1 ks negativ - Č. Kamenice - kostel sv. Jakuba

15 466

1 ks negativ - Model kostela a plány architekta Antona
Möllera z Varnsdorfu

15 467

1 ks negativ - Výstava "Obrazy / Sklo - Menš /
Stacho" v OMD

15 468

1 ks negativ - Osobní lodˇ Viking Beyla ve střekovské
plavební komoře

15 469

1 ks negativ - Děčín , Folknáře - svěcení kříže na místě
pochovaných děčínských Němců

15 470

1 ks negativ - Otevření vartenberské krypty v kostele
sv. Jakuba v Č. Kamenici

15 471

1 ks negativ - Dům v Markvarticích

15 472

1 ks negativ - Markvartice - dům č. p. 109

15 473

1 ks negativ - Markvartice - křížek

15 474

1 ks negativ - Markvartice - kostel , fara , hřbitov

15 475

1 ks negativ - Markvartice - dům č. p. 116

15 476

1 ks negativ - Markvartice - dům č. p. 120

15 477

1 ks negativ - Markvartice - dům č. p. 267

15 478

1 ks negativ - Markvartice - restaurace

15 479

1 ks negativ - Markvartice - dům č. p. 289 určený zřejmě
k demolici
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15 480

1 ks negativ - Markvartice - zbořený sloup poblíž hřbitova

15 481

1 ks negativ - Obraz A. Frinda č. 1057 po restaurování

15 482

1 ks negativ - Výstava "Doba dřevěná ..doba minulá" v
OMD

15 483

1 ks negativ - Sbírkový předmět OMD - betlém,
H 2291 a-h

15 484

1 ks negativ - Oprava pilířů železničního mostu přes
Labe do Prostředního Žlebu

15 485

1 ks negativ - Kulisy pohádky pro nejmenší návštěvníky
muzea

15 486

1 ks negativ - Socha na hlavním nádraží v Děčíně

15 487

1 ks negativ - Budova OMD

15 488

1 ks negativ - Děčín, ulice Na Skřivance - nově
postavený objekt pro obchody Děčín

15 489

1 ks negativ - Děčín, ul. Na Skřivance - bývalá
restaurace Latrínka s původním německým názvem

15 490

1 ks negativ - Via Ferrata (zajištěná cesta) na Pastýřské
stěně v Děčíně

15 491

1 ks negativ - Děčín , Zámecká ul. - galerie a obchod s
potřebami pro výtvarníky

15 493

1 ks negativ – Děčín, ul. U Plovárny – Lázeňská kavárna
v bývalých lázních

15 492

1 ks negativ - Děčínský zámek - úpravy

15 494

1 ks negativ - Děčín, Fügnerova ul. - opravený dům
č. p. 14

15 495

1 ks negativ - Děčín , Oblouková ul. - kasino a
restaurace Fabrika

15 496

1 ks negativ - Děčín , Dělnická ul. - výměna
kanalizačních trubek

15 497

1 ks negativ - Sbírkové předměty OMD - K 1303, K 1304,
K 1305, K 1306, S 506, S 507

15 498

1 ks negativ - Prosetín - Poustka u Dobkovic - válečný
pomník 1914-1918

15 499

1 ks negativ - Lodˇ Cargo Gallery v Děčíně pod zámkem

15 500

1 ks negativ - Labe v Děčíně při stavu vody 108 cm

15 501

1 ks negativ - Hladový kámen na Labi u Těchlovic,
naproti Dobkovicím

15 502

1 ks negativ - Pomníky děčínských občanů padlých ve
válkách 1866 a 1914-1948, slavnostní odhalení
pietního vojenského místa u kostela sv. Václava a
Blažeje v Děčíně

15 503

1 ks negativ - Sucho na Labi v Děčíně
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15 504

1 ks negativ - Restaurace U přístavu, Děčín - Labské
nábřeží

15 505

1 ks negativ - Hladový kámen na Labi proti Dobkovicím

15 506

1 ks negativ - Prodejna nábytku Jamall v budově
Jordanka v Podmoklech

15 507

1 ks negativ - Řopík 1 na překladišti v Loubí

15 508

1 ks negativ - Řopík 2 na překladišti v Loubí

15 509

1 ks negativ - Brekteátové pouzdro z Vlčího hrádku ze sbírky OMD

15 510

1 ks negativ - Desky se jmény obětí 1. sv. války
umístěné v kostele sv. Václava a Blažeje v Dc

15 511

1 ks negativ - Přenesená Anenská kaple jako boční
kaple v kostele sv. václava a Blažeje v Dc

15 512

1 ks negativ - Kostel sv. Václava a Blažeje v Děčíně –
zvony, interiér, varhny, náhrobek

15 513

1 ks negativ - Hodinový stroj ze sbírky OMD

15 514

1 ks negativ - Hodinový stroj a převod z děčínského
soudu na náměstí

15 515

1 ks negativ - Střelecké medaile ze sbírky OMD

15 516

1 ks negativ - Sbírkový předmět OMD - K 1307

15 517

1 ks negativ - Nová boží muka v Ludvíkovicích ,
autor Robert Pokorný, malba Jan Pokorný

15 518

1 ks negativ - Jiřetín - odhalení desky k 60. výročí
panování F. Josefa I. a desky obětem 1. sv. války
1 ks negativ - Podklady pro výstavu o varnsdorfském
střeleckém spolku

15 519
15 520

1 ks negativ - Grafika (Amsterodam) ze sbírky OMD po
restaurování

15 521

1 ks negativ - Výstava fotografií Ilony Rosenkrancové v
OMD

15 522

1 ks negativ - Výstava "Mince , medaile a kresby
Jaroslava Bejvla" v OMD

15 523

1 ks negativ - Pomník F.L. Jahna V Jiříkově

1053

1 ks - Povodeň v Ústeckém kraji 2013

1054

1 ks - Gotické umění na Děčínsku

1055

1 ks - CHKO - Labské pískovce, brožura

1056

1 ks - Mir. Hubert, Příběh lodního strojmistra

1057

1 ks - DVZ - ročník XXIV č. 1/2014

1058

1 ks - Sborník - Labsko - Vltavská plavba

1059

1 ks - Al. Sellnerová Architektura Podmokel 1900 - 1945

1060

1 ks - Mandava - ročenka

1061

1 ks - Mistrovká díla Thunovské obrazárny
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1062

1 ks - Zd. Henig, 55 let obnovy benešovského zámk

1063

1 ks - Iva Prošková, Boží vrch u Verneřic

1064

1 ks - M. Vovsíková – Sekyra, Münzbergové na Tolštejně

1065

1 ks - H. CH. Andersen, Zpráva o cestě do Saského
Švýcarska

1066

1 ks - Dějiny města Jiříkova

1067

1 ks - J. Pokorák, Údolím Jiříkovského potoka

1068

1 ks - Ústí n./L. - střed průmyslu

1069

1 ks - Děčínsko - tepna lodní dopravy

1070

1 ks - 50 let turnerské práce Podmokly

1071

1 ks - Garten - Katechismus - (zahrada)

1072

1 ks - R. Manzer, Tetschner Amtsbezirk

1073

1 ks - Vladimír Cejnar - řezby II. Díl

1074

1 ks - Jaroslav Bejvl - mince

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 30 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod
příloha č. 11

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 18
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Československé armády 1360, 434 38 Most, IČ: 00080730
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16/R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R//2009 ze dne 8. 4. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009(dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje Č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 17)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek III., po změně zní:
Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Československé armády 1360, 434 01 Most

2. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

3. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

4. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

76/2015

27 ks brouci řádu Coleoptera

77/2015

49 ks brouci řádu Coleoptera

78/2015

59 ks brouci řádu Coleoptera

79/2015

70 ks brouci řádu Coleoptera

80/2015

5 ks brouci řádu Coleoptera

81/2015

19 ks brouci řádu Coleoptera

82/2015

9 ks brouci řádu Coleoptera

83/2015

18 ks brouci řádu Coleoptera

84/2015

11 ks brouci řádu Coleoptera
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85/2015

26 ks brouci řádu Coleoptera

86/2015

19 ks brouci řádu Coleoptera

87/2015

17 ks brouci řádu Coleoptera

88/2015

7 ks brouci řádu Coleoptera

89/2015

49 ks brouci řádu Coleoptera

90/2015

10 ks brouci řádu Coleoptera

91/2015

21 ks brouci řádu Coleoptera

92/2015

4 bedny archeologických nálezů

93/2015

3 ks brouci řádu Coleoptera

94/2015

4 ks brouci řádu Coleoptera

95/2015

9 ks brouci řádu Coleoptera

96/2015

3 ks brouci řádu Coleoptera

97/2015

4 ks brouci řádu Coleoptera

98/2015

6 ks brouci řádu Coleoptera

99/2015

24 ks brouci řádu Coleoptera

100/2015

2 ks brouci řádu Coleoptera

101/2015

9 ks brouci řádu Coleoptera

102/2015

3 ks brouci řádu Coleoptera

103/2015

1 ks Netkaná tapiserie – art protis, Krajina s bílým
stromem, Autor: Oldřich Břežanský, 1981,
v 81,5 cm x š 111,5 cm

104/2015

1 ks plechová krabička M.A.N. na T.N.T. Na krabičce
značení M.A.N. T.N.T 1942 Lot III, v 10,5 cm,
d strany 5,7 cm

105/2015

14 ks brouci řádu Coleoptera

106/2015

4 ks brouci řádu Coleoptera

107/2015

2 ks brouci řádu Coleoptera

108/2015

14 ks Socha "Čas", dub, v 2 m, průměr 1,4 m,
váha 1,5 tuny

109/2015

4 ks Grafická reprodukce s vyobrazením děkanského
kostela v Mostě, dole nápis: aut. Tisk, 2014 P. R.
Autor: Petr Růžička, rozměry: s rámem v 17 cm,
š 22,1 cm

110/2015

2 ks Netkaná tapiserie – art protis, Zajatý květ,
Autor: Oldřich Břežanský, 1974, v 75 cm x
š 136 cm

111/2015

80 beden archeologických nálezů

112/2015

9 ks brouci řádu Coleoptera

113/2015

9 ks brouci řádu Coleoptera

114/2015

49 ks brouci řádu Coleoptera
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115/2015

33 ks brouci řádu Coleoptera

116/2015

102 ks brouci řádu Coleoptera

33672

1 ks Svoboda,J. : Tajemství Českého středohoří. 2014

33722

1 ks Trans montes. 2014

33751

1 ks Zpravodaj hnědé uhlí. 2014

33755

1 ks Beneš, E.D.: Občané Mostecka v K.O. Royal
airforce. 2014

33782

1 ks Ottová, M.: Kostel Nenebevzetí Panny Marie

33783

1 ks Smrčka, Z.: Od uhlí k ropě. 2011

33820

1 ks Proměny montánní krajiny. 2013

33821

1 ks Bohatství historického vývoje Krušnohoří. 2011

33828

1 ks Urban, M.: Tři studie k hornické a kulturní krajině
českého Krušnohoří…I. díl. 2011

33834

1 ks Urban, M.: Tři studie k hornické a kulturní krajině
českého Krušnohoří…II. díl. 2011

33835

1 ks Urban,M.: Tři studie k hornické a kulturní krajině
českého Krušnohoří…III. díl. 2011

33846

1 ks Moudrý, M. : Historie Horní Jiřetína. 2015

33853

1 ks Sieber, J. M. : Šmoulové z Chanova. 2015

33873

1 ks Pokorná, L. : Landschaft, Haus und
Handwerk. 2010

33874

1 ks Pokorná, L. : Studie k historii krušnohorského
hračkářství. 2012

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 31 k usnesení č. 65/26Z/2015
Bod příloha č. 12

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 16
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 245/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
se sídlem v Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571
(dále jen organizace)

ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10.2004(dodatek č.1)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č.5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 11)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 13)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 15)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

1. Článek XI. po změně zní:
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v :
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci
Příloha č. 3 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

2. Článek XII. odst. 9 písm. b), po změně zní:
„veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých
věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se stávají vlastnictvím organizace,“

3. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

115/2015

1 ks Láhev z čirého skla s litým nápisem BRATŘÍ
ZÁTKOVÉ/ČES.BUDĚJOVICE, 1. pol. 20. stol.

116/2015

1 ks Lopata na sázení chleba a pečiva do pece, 20. stol.

117/2015

1 ks Rudlík, 1. pol. 20. stol.

118/2015

1 ks Ruční oblouková pila dřevěná, 1. pol. 20. stol.

119/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Řád Ehe, r. 1891-1938

120/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Kříž domácího řádu II. třídy,
r. 1891

121/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Pamětní přívěsek k 10. výročí
založení říše, r. 1901

122/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Záslužná dekorace „PRO
ARTE ET LITTERIS KOMOTOVIA“, r. 1891-1938

123/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Kříž domácího řádu I. třídy,
r. 1891-1938
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124/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Spolkový odznak,
r. 1891-1938

125/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Osobní dekorace Richarda
Herolda, r. 1891-1938

126/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Osobní dekorace Ernsta
Storcha (starosta Chomutova 1910-1933),
r. 1891-1938

127/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – r. 1913

128/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Dekorace „Nie Gefehlt“,
r. 1891-1938

129/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Pamětní odznak k 500. schůzi,
r. 1891-1938

130/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Osobní dekorace Huga
Gebauera, r. 1891-1938

131/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Trubka Komotovia,
r. 1891-1938

132/2015

1 ks Odznak Schlaraffie – Pamětní medaile k 1. Výročí
schválení Komotovie, r. 1892

133/2015

1 ks Odznak Schlaraffie –Přívěsek dubový list –
Komotovia, r. 1894-1938

134/2015

1 ks Odpadkový koš ze sloní nohy, 1. pol. 20. stol.

135/2015

1 ks Odznak MDŽ, po r. 1945

CV-N 6/2015

1 ks bronzová jehlice, Drmaly

CV-N 7/2015

1 ks železné kopí, Černovice

24.264

1 ks Výroční zpráva za r. 2014. Oblastní muzeum v
Chomutově, vyd. 2015

24.267

1 ks Děd,Stanislav: Čechy/Böhmen. Katalog výstavy,
vyd. 2015

24.274

1 ks Schreiter, Bernd: Das Heimatbuch vom Pressnitztal,
vyd. 2015

24.279

1 ks Kopica,Jiří: Boj o pohraničí, vyd. 2013

24.281

1 ks Slanina,Miroslav: Puškařství ve Vejprtech,
vyd. 2015

24.289

1 ks VI. mezinárodní filatelistická výstava, vyd. 2015

24.290

1 ks Jindřich Vytiska: katalog obrazů, vyd. 2015

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne
.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 32 k usnesení č. 66/26Z/2015
Bod

příloha č. 1

Bod

příloha č. 1

Bod

příloha č. 1

Příloha č. 33 k usnesení č. 67/26Z/2015
Bod

příloha č. 1

Dotační program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji na rok 2016“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/24Z/2015, ze dne 7. 9. 2015 a Koncepcí rozvoje
kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou
zveřejněny na internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Předmět podpory
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území
Ústeckého kraje, na jednoleté projekty spojené s hostováním stálého
divadelního souboru či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a
pro svozy diváku na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla
zabezpečená dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům Ústeckého kraje.

Obsah
I.

Název dotačního programu

„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016“

II.

Zařazení dotačního programu do oblasti
Kultura a památková péče

III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu
poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území
Ústeckého kraje. Čerpání prostředků je určeno především k zajištění působení
těchto organizací na území Ústeckého kraje (náklady spojené se zájezdovou
činností na území kraje – ubytování, stravné, apod.), ale může být použito k
zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů).
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 „Zásad“.
Neuznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky č. VIII. odst. 11 „Zásad“
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Bod

příloha č. 1

IV. důvody podpory stanoveného účelu
podpora šíření profesionální divadelní a koncertní tvorby po celém území
Ústeckého kraje
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení uměleckého prostředí, kulturního podvědomí a rovného přístupu
občanů ke kulturnímu bohatství
zachování a rozvoj místních tradic

V.

forma dotace, informace o povaze dotace
neinvestiční dotace

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

VI. předpokládaný celkový objem finančních prostředků dotace
2 200 000 Kč

VII. Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových
uznatelných nákladů projektu.

VIII. okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na
území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu,
s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Ústecký kraj.

IX. lhůta pro podání žádosti o dotaci
od 15 1. 2016 do 29. 1. 2016

X.

termín zveřejnění programu
15. 12. 2015

Program je zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující dálkový
přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění

XI. způsob podání žádosti o dotaci
Zpracovanou žádost, jejíž součástí je i projekt, a požadované přílohy, v zalepené
obálce, označené nápisem:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016
plné jméno (název) žadatele o dotaci a jeho adresa
„NEOTVÍRAT“
2

Bod

doručí žadatel na adresu:

příloha č. 1

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové
schránky Ústeckého kraje s elektronickým podpisem statutárního zástupce, nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.
29. 1. 2016

Uzávěrka přijímání projektů:

XII. lhůta pro rozhodnutí o žádosti
do konce 15. května 2016 u žádostí schvalovaných Radou ÚK
do konce června 2016 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem ÚK

XIII. podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla dotace poskytnuta.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s
předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové organizaci obce je dotace
poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst.
12 Zákona č. 250/2000 Sb.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce dotace jako závazný ukazatel.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní
prostředky neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Současně je povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.
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XIV. Konzultační místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče, budova B
Kontaktní osoby:
pracovníci odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje
Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242

Bc. František Mlnařík

e-mail: mlnarik.f@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 919

XV. Hodnotící kritéria
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtě stanovené
v tomto programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovené lhůtě pro podání žádosti dle čl. IX.
Dotačního programu, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální
správnosti a požadovaných náležitostí.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní
podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 „Zásad“.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za
formální nedostatky se považují:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.)
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný celkový údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato
žádost z hodnocení bez dalšího vyřazena.
Správné a úplné žádosti budou předloženy výběrové komisi a hodnoceny dle
následujících kritérií:
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah působení projektu
návštěvnost

XVI. Žádost a požadované přílohy
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (granty a dotace / Program podpory
aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v
Ústeckém kraji na rok 2016). Před tím, než tuto žádost elektronicky odešle, rovněž ji
vytiskne, opatří podpisem oprávněné osoby a razítkem.
Vytištěnou a signovanou žádost následně doručí ve lhůtě pro podání žádosti dle
článku IX. s povinnými přílohami uvedenými v příloze A), dle článku XI. tohoto
programu, osobně nebo poštou do podatelny Ústeckého kraje, případně datovou
schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem statutárního zástupce do epodatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

XVII. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy B) tohoto programu
4
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Přílohy Dotačního programu
Příloha 1 A) - Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Příloha 1 B) - Vzor smlouvy
Příloha 1 C) - Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání

Tento Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2016, byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
14. 12. 2015.
Zveřejněn dne: 15. 12. 2015
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Příloha A)
k Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz (EU, granty a dotace) a jejíž součástí je i projekt dle čl. VII. Zásad odeslat elektronicky a zároveň vytištěnou a signovanou spolu s ostatními povinnými
přílohami doručit poštou nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Další možnost doručení je do datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.
č. 1
Kopie aktuálních dokladů osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, zřizovací listina).
č. 2
Kopie dokladů o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv).
č. 3
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost). Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku!
č. 4
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva, nebo
potvrzení příslušného bankovního ústavu). U příspěvkových organizací je třeba doložit
doklad o zřízení běžného účtu zřizovatele.
č. 5 – č. 12
Čestná prohlášení v originálu
Viz níže
č. 13
Soupis jednotlivých projektů v originálu
Viz níže

Bod
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č. 5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, vůči jeho majetku,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod
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č. 7
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyla na majetek nařízená exekuce.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 8
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel/ u právnické osoby statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
právnické osoby
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 9
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u
místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 10
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě. Za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 11
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 12
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
je přímo odpovědný za přípravu, realizaci projektu (jedná vlastním jménem, na vlastní účet a
na vlastní odpovědnost) a nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 13
SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ realizovaných v průběhu předchozích 3 let za
přispění Ústeckého kraje v oblasti kultury
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod
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ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji na rok 2016
Fyzická osoba

Právnická osoba

Otevřít žádost ze souboru

Fyzická osoba
Název projektu
(stučný a výstižný)
Podnikající fyzická osoba
ANO
Jméno a příjmení
nebo obchodní jméno:
Adresa bydliště nebo místa podnikání:
Ulice:
čp.:
Obec:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Kontaktní adresa:
(pouze pokud se liší od předcházející)
Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Telefon: (+420)
Email:

Web:

* IČ (datum narození)

DIČ: CZ

Číslo účtu:

Kód banky:

Název peněžního ústavu:
Pobočka:
Plátce DPH:
Žadatel uplatní
odpočet DPH

Právnická osoba
Název projektu
(stučný a výstižný)
Název projektu
(stučný a výstižný)
Název právnické osoby:
Právní forma:

Ano
Ano

Ne
Ne

NE

Bod

Registrační číslo:
Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl - výše tohoto podílu
Adresa – sídlo právnické osoby
Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Kontaktní adresa:
(pouze pokud se liší od předcházející)
Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Telefon: (+420)
Email:

Web:

* IČ (datum narození)

DIČ: CZ

Číslo účtu:

Kód banky:

Název peněžního ústavu:
Pobočka:
Plátce DPH:

Ano

Žadatel uplatní
odpočet DPH

Ano

Ne
Ne

Příspěvkové organizace
Zřizovatel:
Číslo účtu zřizovatele:
Název peněžního ústavu:
Pobočka:
Sídlo zřizovatele:
Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Projekt
Požadovaná dotace:
Použití dotace:

Kč
rozepište konkrétní výše jednotlivých nákladových položek

Její členění:
a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné
d) osobní náklady
Procentuelní podíl dotace na celkových nákladech projektu:

příloha č. 1 A)
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Vlastní zdroje předkladatele projektu:
Ostatní zdroje (další dotace, sponzor aj.):
Celkové náklady projektu:
Termín zahájení a ukončení projektu:

od

do

Přesný termín stěžejní akce:
Spolupracující instituce:
Místo realizace:
Územní působnost:
Charakter projektu:
Účel projektu:

Rozepsání projektu: způsob nebo postup jeho dosažení, silné a slabé stránky projektu,
minulé ročníky...

Vymezení cílové skupiny:

Uveďte kvalitativní a kvantitativní popis cílové skupiny: děti, dorost, dospělí, senioři,
všechny věkové skupiny

Popis výchozího stavu
projektu:

zdůvodnění projektu, zkušenosti s organizací podobných akcí z předcházejících let,
potřebnost projektu, dopady a potřebnost pro veřejnost
Vyplňte časový harmonogram projektu. Např.: 1.etapa - Zpracování žádosti,
2.etapa - Zajištění termínů, místa, technických a organizačních náležitostí,
3.etapa - Stěžejní akce, 4.etapa - Vyhodnocení, vyúčtování projektu, závěrečná
zpráva, apod.
1. etapa:

!
Termín:

! ! Zodpovídá:

!

! ! Zodpovídá:

!

Termín:

! ! Zodpovídá:

!

Termín:

! Zodpovídá:

Termín:

! Zodpovídá:

2. etapa:

!
Termín:

3. etapa:

!

4. etapa:

5. etapa:

Odůvodnění žádosti

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ŹADATELE NAVENEK (podepisování smluv) :
Statutární orgán (1)* Statutární orgán (2)* Statutární orgán (3)*
Jméno:

!

Příjmení:

!

* Titul:

Bod

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:
Číslo účtu:
Jméno:
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!
!
!
!
!

DIČ: CZ
Kód banky:

!

Příjmení:

* Titul:

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:

Jméno:

* Fax: (+420)
* Web:
DIČ: CZ
Příjmení:

* Titul:

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:

* Fax: (+420)
* Web:
DIČ: CZ

Pobočka:
Osoba zodpovědná za projekt
Jméno:

Příjmení:

* Titul:

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:

Pracovní skupina:

* Fax: (+420)
* Web:
DIČ: CZ

Ano

Ne

Celkový počet příloh k žádosti
Povinné přílohy:
(očíslované a řazené k žádosti podle seznamu příloh, všechny přílohy musí být pevně spojené, nevkládají se do „EUROOBALŮ“)
1.

Kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list,
výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.)

Bod

příloha č. 1 A)

2.

Kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek.

3.

Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ

4.

Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu

5.

Originál čestného prohlášení, že v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
vůči majetku žadatele, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující.

6.

Originál čestného prohlášení o skutečnosti, že nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů

7.

Originál čestného prohlášení, že na majetek žadatele nebyla nařízená exekuce

8.

Originál čestného prohlášení, že žadatel/ u právnické osoby statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský,
nebo trestný čin proti majetku.

9.

Originál čestného prohlášení, že žadatel nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

10. Originál čestného prohlášení, že žadatel nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě (Za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků).
11. Originál čestného prohlášení, že žadatel v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
12. Originál čestného prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník.
13. Originál soupisu jednotlivých projektů, realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
v oblasti kultury
Nepovinné přílohy (propagační materiál, foto z minulých ročníků, program akce, apod.)

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje,
že souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace na webových
stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením
do databáze poskytovatele.
Datum:
Vyplnil:

!

Email pro zaslání potvrzení:

!

Statutární zástupce:
Příjmení a jméno:

!

Podpis:

Razítko organizace:

VZOR SMLOUVY

Bod 11.2 příloha č. 1 B)

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446IČ: 70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j. ………, uloženého na odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje )
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen „smlouva“)
K REALIZACI PROJEKTU
……………………………………………………………….
(dále jen „projekt“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 93,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
konce roku …..
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)93, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do konce roku ……

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…..

3.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.*

4.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ....................................v rámci „Programu podpory aktivit
stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji na rok…….
2. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.

5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí ……….. Kč.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
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4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

kopie účetních dokladů hrazených z dotace Ústeckého kraje

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem)

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7
dnů, odbor kultury a památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících
se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného
projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
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ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů souvisejících s
dotací informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše
odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
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2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy oprávněnými zástupci obou
stran:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) (propagační komponent s logem si příjemce může po
domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
f)

prezentace poskytovatele moderátorem akce,

g) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
strana 7 / 8

Bod 11.2 příloha č. 1 B)

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok
2016“
Název projektu:

Příjemce dotace:

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):

Popis realizace projektu:

Harmonogram projektu včetně jeho dodržování:

Kvalitativní výstupy projektu:

Kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Příjemce dotace může k závěrečné zprávě přiložit samotné výstupy z projektu, propagační materiály, fotodokumentaci,
publicitu v médiích apod.

Bod 11.2 příloha č. 1 C)
Finanční vypořádání
dotace z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016“
Finanční vypořádání předkládá příjemce dotace!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové příjmy projektu:

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace:

,- Kč
Použití dotace

Výdaje v Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Nákup materiálu:

Celkem:
Nákup služeb:

Celkem:
Cestovné:
(faktury za přepravu se vykazují jako služby)
Celkem:
Osobní náklady:
Mzdy včetně odvodů
Ostatní platy za odvedenou práci
(budou doloženy dohodami o provedení
práce, nikoli fakturami)

Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přehled všech nákladů a výnosů projektu, (příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloží sestavu o
odděleném sledování výdajů celého projektu z účetního programu, ostatní například pokladní knihu atd.)
-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést)

Kopie účetních dokladů související s dotací včetně výpisů z účtu; (originální účetní doklady příjemce dotace
budou označeny číslem smlouvy a textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“

1.
2.

Města a obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 93.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

……………………………………………..
podpis statutárního zástupce, razítko

Příloha č. 34 k usnesení č. 68/26Z/2015
Bod

příloha č. 1

Dotační program

„Program podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2016“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/24Z/2015, ze dne 7. 9. 2015 a Koncepcí rozvoje
kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 – 2020 schválenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou
zveřejněny na internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Předmět podpory
Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží
v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální
charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a
přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných
prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky,
kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

Obsah
I.

Název dotačního programu
„Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016“

II.

Zařazení dotačního programu do oblasti dle čl. I odst. 2
„Zásad“
Kultura a památková péče

III.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu
poskytnuty

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře
pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou
kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech
(např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.)
mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou
hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací,
divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky,
kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII. odst. 10 „Zásad“.
Neuznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky č. VIII. odst. 11 „Zásad“.

Bod

IV.

příloha č. 1

Důvody podpory stanoveného účelu

Rozšíření nabídky a podpora pořádání kulturních akcí, podpora subjektů
zabezpečujících kulturní aktivity, reprezentace kraje v oblasti kultury (zejména
postupové přehlídky a soutěže), dále podpora tradiční lidové kultury, rozvíjení
tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové umělecké tvorby,
zachování a rozvoj místních tradic. V neposlední řadě podpoření kulturních aktivit,
které souvisejí s nominačním procesem kulturních statků k zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Ústeckém kraji.

V.

Forma dotace, informace o povaze dotace

Neinvestiční dotace. Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají
charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie (dotace fyzickým a právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné
podpory), nebo jsou poskytovány dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.
12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12.
2013 (dotace fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám naplňujícím
definici „podnik“ a znaky veřejné podpory).

VI.

Předpokládaný celkový objem peněžních
vyčleněných v rozpočtu kraje na stanovený účel

prostředků

3 000 000,- Kč

VII.

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace

Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových
nákladů projektu.

VIII. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je
právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu
a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a
životního prostředí s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria
vhodnosti:
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník,
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.

IX.

Lhůta pro podání žádosti
od 15. 1. 2016 do 29. 1. 2016

Bod

X.
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Den zveřejnění programu
15. prosince 2015

Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před začátkem lhůty pro podání žádosti.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

XI.

Způsob podání žádosti o dotaci

Zpracovanou žádost, jejíž součástí je i projekt, a požadované přílohy, v zalepené
obálce, označené nápisem:
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016
plné jméno (název) žadatele o dotaci a jeho adresa
doručí žadatel na adresu:

„NEOTVÍRAT“
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové
schránky Ústeckého kraje s elektronickým podpisem statutárního zástupce, nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.
Uzávěrka přijímání projektů:

XII.

29. 1. 2016

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Do 15. května 2016 u žádostí schvalovaných Radou ÚK.
Do konce června 2016 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem ÚK.

XIII. Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla dotace poskytnuta.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu
s předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování

Bod
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v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého
projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové organizaci obce je dotace
poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst.
12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní
prostředky neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Současně je povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

XIV. Konzultační místo na Krajském úřadu
Odbor kultury a památkové péče
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje, budova B
Bc. František Mlnařík

e-mail: mlnarik.f@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 919

Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 242

XV.

Kritéria pro hodnocení žádosti

Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtě stanovené
v tomto programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovené lhůtě pro podání dle čl. IX. dotačního
programu, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální
správnosti a požadovaných náležitostí. Správné a úplné žádosti budou předloženy
k hodnocení.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za
formální nedostatky se považují:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato
žádost z hodnocení bez dalšího vyřazena.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který splní
podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad.
Správné a úplné žádosti budou dále hodnoceny dle následujících kritérií:
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah působení projektu
spádová oblast působení projektu
návštěvnost

Bod

XVI.

příloha č. 1

Žádost a požadované přílohy

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (EU, granty a dotace / Program
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016). Před tím, než tuto žádost
elektronicky odešle, rovněž ji vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby
a razítkem.
Vytištěnou a signovanou žádost následně doručí ve lhůtě pro podání žádosti dle
článku IX. s povinnými přílohami uvedenými v příloze A), dle článku XI. tohoto
programu, osobně nebo poštou do podatelny Ústeckého kraje, případně datovou
schránkou či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

XVII. vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy B) toho programu.

Přílohy dotačního programu
A) Žádost o dotaci a povinné přílohy
B) Vzor smlouvy
C) Závěrečná zpráva a vyúčtování
_________________________________________________________________
Tento „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016“ byl schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 14. 12. 2015.
Zveřejněno dne: 15. 12. 2015

Bod
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Příloha A)
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz (EU, granty a dotace) a jejíž součástí je i projekt dle čl. VII. Zásad
- odeslat elektronicky a zároveň vytištěnou a signovanou spolu s ostatními povinnými
přílohami doručit poštou nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Další možnost doručení je do datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.

č. 1
Kopie aktuálních dokladů prokazující právní osobnost žadatele o dotaci (např. společenská
smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u
obcí výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.).

č. 2
Kopie dokladů o volbě nebo jmenování (ustanovení) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv).

č. 3
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost). Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku!

č. 4
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva, nebo
potvrzení příslušného bankovního ústavu). U příspěvkových organizací je třeba doložit
také doklad o zřízení běžného účtu svého zřizovatele.
č. 5 – č. 12
Čestná prohlášení v originálu
Viz níže

č. 13
Soupis jednotlivých projektů
Viz níže
č. 14
Nepovinné přílohy – doplnění projektu z elektronické žádosti
(propagační materiál, foto z minulých ročníků, program akce, apod.)

Bod
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č. 5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, vůči jeho majetku,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod
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č. 7
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyla na majetek nařízena exekuce.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 8
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel/ u právnické osoby statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
právnické osoby
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod
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č. 9
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u
místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 10
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě. Za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod
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č. 11
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 12
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
je přímo odpovědný/á za přípravu a realizaci projektu (jedná vlastním jménem, na vlastní
účet a na vlastní odpovědnost) a nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod
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č. 13
SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ realizovaných v průběhu předchozích 3 let za
přispění Ústeckého kraje v oblasti kultury
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Další žádosti týkající se tohoto Projektu, název projektu …...………………………., podaných
poskytovateli v roce…….:
Žádosti

přidělena dotace

ano/ne

finanční výše dotace

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod

OBSAH ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci programu

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016
Fyzická osoba

Právnická osoba

Otevřít žádost ze souboru

Fyzická osoba
Název projektu
(stučný a výstižný)
Podnikající fyzická osoba

ANO

Jméno a příjmení
nebo obchodní jméno:
Adresa bydliště nebo místa podnikání:
Ulice:
čp.:
Obec:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Kontaktní adresa:
(pouze pokud se liší od předcházející)

Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Telefon: (+420)
Email:

Web:

* IČ (datum narození)

DIČ: CZ

Číslo účtu:

Kód banky:

Název peněžního ústavu:
Pobočka:
Plátce DPH:
Žadatel uplatní
odpočet DPH

Právnická osoba
Název projektu
(stučný a výstižný)
Název projektu
(stučný a výstižný)
Název právnické osoby:
Právní forma:
Registrační číslo:

Ano
Ano

Ne
Ne

NE

příloha č. 1 A)

Osoby s podílem v této právnické osobě
Osoby, v nichž má přímý podíl - výše tohoto podílu
Adresa – sídlo právnické osoby
Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Kontaktní adresa:
(pouze pokud se liší od předcházející)

Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Telefon: (+420)
Email:

Web:

* IČ (datum narození)

DIČ: CZ

Číslo účtu:

Kód banky:

Název peněžního ústavu:
Pobočka:
Plátce DPH:

Ano

Žadatel uplatní
odpočet DPH

Ano

Ne
Ne

Příspěvkové organizace
Zřizovatel:
Číslo účtu zřizovatele:
Název peněžního ústavu:
Pobočka:
Sídlo zřizovatele:
Ulice:
Obec:

čp.:
PSČ:

č.or.:
Okres:

Projekt
Požadovaná dotace:
Použití dotace:

Kč
rozepište konkrétní výše jednotlivých nákladových položek

Její členění:
a) nákup materiálu:
b) nákup služeb:
c) cestovné
d) osobní náklady
Procentuelní podíl dotace na celkových nákladech projektu:
Vlastní zdroje předkladatele projektu:

Ostatní zdroje (další dotace, sponzor aj.):
Celkové náklady projektu:
Termín zahájení a ukončení projektu:

od

do

Přesný termín stěžejní akce:
Spolupracující instituce:
Místo realizace:
Územní působnost:
Charakter projektu:
Účel projektu:

Rozepsání projektu: způsob nebo postup jeho dosažení, silné a slabé stránky projektu,
minulé ročníky...

Vymezení cílové skupiny:

Uveďte kvalitativní a kvantitativní popis cílové skupiny: děti, dorost, dospělí, senioři,
všechny věkové skupiny

Popis výchozího stavu
projektu:

zdůvodnění projektu, zkušenosti s organizací podobných akcí z předcházejících let,
potřebnost projektu, dopady a potřebnost pro veřejnost
Vyplňte časový harmonogram projektu. Např.: 1.etapa - Zpracování žádosti,
2.etapa - Zajištění termínů, místa, technických a organizačních náležitostí,
3.etapa - Stěžejní akce, 4.etapa - Vyhodnocení, vyúčtování projektu, závěrečná
zpráva, apod.
1. etapa:

!
Termín:

! ! Zodpovídá:

!

! ! Zodpovídá:

!

Termín:

! ! Zodpovídá:

!

Termín:

! Zodpovídá:

Termín:

! Zodpovídá:

2. etapa:

!
Termín:

3. etapa:

!

4. etapa:

5. etapa:

Odůvodnění žádosti

OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ŹADATELE NAVENEK (podepisování smluv) :
Statutární orgán (1)* Statutární orgán (2)* Statutární orgán (3)*
Jméno:
Funkce:

!
!

Příjmení:

!

* Titul:

Telefon: (+420)
Email:
IČO:
Číslo účtu:
Jméno:

!
!
!
!

DIČ: CZ
Kód banky:

!

Příjmení:

* Titul:

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:
Jméno:

* Fax: (+420)
* Web:
DIČ: CZ
Příjmení:

* Titul:

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:

* Fax: (+420)
* Web:
DIČ: CZ

Pobočka:
Osoba zodpovědná za projekt
Jméno:

Příjmení:

* Titul:

Funkce:
Telefon: (+420)
Email:
IČO:

Pracovní skupina:

Celkový počet příloh k žádosti

* Fax: (+420)
* Web:
DIČ: CZ

Ano

Ne

Povinné přílohy:
(očíslované a řazené k žádosti podle seznamu příloh, všechny přílohy musí být pevně spojené, nevkládají se do „EUROOBALŮ“)
1.

Kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list,
výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis z registrace ekonomických subjektů, apod.)

2.

Kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek.

3.

Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ

4.

Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu

5.

Originál čestného prohlášení, že v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
vůči majetku žadatele, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující.

6.

Originál čestného prohlášení o skutečnosti, že nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů

7.

Originál čestného prohlášení, že na majetek žadatele nebyla nařízená exekuce

8.

Originál čestného prohlášení, že žadatel/ u právnické osoby statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,
a je-li statutárním orgánem či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský,
nebo trestný čin proti majetku.

9.

Originál čestného prohlášení, že žadatel nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

10. Originál čestného prohlášení, že žadatel nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě (Za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků).
11. Originál čestného prohlášení, že žadatel v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
12. Originál čestného prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník.
13. Originál soupisu jednotlivých projektů, realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
v oblasti kultury
Nepovinné přílohy (propagační materiál, foto z minulých ročníků, program akce, apod.)

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje,
že souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace na webových
stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením
do databáze poskytovatele.
Datum:
Vyplnil:

!

Email pro zaslání potvrzení:

!

Statutární zástupce:
Příjmení a jméno:

!

Podpis:

Razítko organizace:

VZOR SMLOUVY

Bod  příloha č. 1 B)

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz/ +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení: číslo účtu:
Příjemce je zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../
v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….
(dále jen ,,příjemce“)
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j. …, uloženého na odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Název projektu
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

případ poskytnutí dotace všem mimo příspěvkové organizace obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 95,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
………
případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem) 95, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4.

(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
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5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., v rámci „Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok……..
2. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí ….. Kč.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
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-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

kopie účetních dokladů hrazených z dotace Ústeckého kraje

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
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Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
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mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
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5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy oprávněnými zástupci obou
stran:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
f) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..
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…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016“
Název projektu:

Příjemce dotace:

Jméno a funkce zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):

Popis realizace projektu:

Harmonogram projektu včetně jeho dodržování:

Kvalitativní výstupy projektu:

Kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Příjemce dotace může k závěrečné zprávě přiložit samotné výstupy z projektu, propagační materiály, fotodokumentaci,
publicitu v médiích apod.

Bod

příloha č. 1 C)

Finanční vypořádání
dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016“
Vyúčtování předkládá příjemce dotace!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové příjmy projektu:

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace:

,- Kč

Použití dotace (část celkových
nákladů projektu – dotace)
Nákup materiálu:

Výdaje v Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Celkem:
Nákup služeb:

Celkem:
Cestovné:

Celkem:
Osobní náklady:
Mzdy včetně odvodů
Ostatní platy za odvedenou práci
(budou doloženy DPP a DPČ nikoliv
fakturami)
Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přehled všech nákladů a výnosů projektu, (příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloží sestavu
o odděleném sledování výdajů celého projektu z účetního programu, ostatní například pokladní knihu atd.)
-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je
příjemce povinen účetnictví vést)

Kopie účetních dokladů související s dotací včetně výpisů z účtu; (originální účetní doklady příjemce dotace
budou označeny číslem smlouvy a textem (Sponzorským vzkazem): „Projekt byl spolufinancován Ústeckým
krajem.“

1.
2.

Města a obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 95.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

……………………………………………..
podpis zástupce, razítko

Příloha č. 35 k usnesení č. 69/26Z/2015
Bod

příloha č. 1

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2016
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 (dále jen „Program“)
zřizuje Ústecký kraj v souladu s § 28a písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, § 36 písm. c), d) a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10a a násl. Zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami pro poskytování prostředků
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Koncepcí rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji
2014 - 2020 schválenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Článek I.
účel dotace
1. Program je zařazen do oblasti „kultura a památková péče“. Účelem dotace je zachování kulturně –
historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví
nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účelu je dosahováno,
prostřednictvím peněžních prostředků, poskytnutých z Programu na podporu záchrany a obnovy
kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj
monumnet.npu.cz; národních kulturních památek; movitých i nemovitých kulturních památek
bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO; ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek;
ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy hradů, zámků, církevních
staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek,
restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).
2. Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní
památky
3. Dotace není určena na projektové dokumentace, modernizaci kulturních památek a na stavební
úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové
péče, nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů.
4. Dotace nebude poskytnuta na již dokončenou akci.

Článek II.
důvody podpory stanoveného účelu
Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví minulosti, které je
nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství společnosti. Finanční podpora záchrany a
obnovy kulturních památek v Ústeckém kraji umožňuje rozšířit povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti
uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást života, zlepšit technický stav kulturních
památek a snížit vysoké procento nejohroženějších památek v kraji, využít existence kulturních
památek pro prezentaci jedinečnosti kraje z pohledu industriálního a zemědělského dědictví
nadregionálního významu a pokračovat v již započatém procesu zapsání kulturních památek do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Článek III.
forma dotace, informace o povaze dotace
Podpora se poskytuje ve formě příspěvku (pro účely Programu dále označovaný pouze jako „dotace“)
ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dotace je neinvestiční. Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace fyzickým a
právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití pravidla de minimis (dotace
fyzickým osobám a právnickým osobám naplňujícím definici „podnik“ a ostatní znaky veřejné
podpory).
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Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1. 2016.

Článek IV.
finanční rámec, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků
Finanční rámec Programu sestává z nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, částky
vyčleněné v rozpočtu Ústeckého kraje k tomuto účelu v příslušném kalendářním roce a prostředků
získaných od dalších subjektů. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na
podporu stanoveného účelu je 6 000 000,- Kč.

Článek V.
okruh způsobilých žadatelů
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek – obce, neziskové
organizace, spolky, církve, jiné právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou
právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj.
Vlastník je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Článek VI.
výše dotace a uznatelné náklady
1. Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 30 tis. Kč na jednu realizovanou akci
v jednom kalendářním roce.
2. Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
3. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových
uznatelných nákladů projektu.
4. Ve výjimečných případech těm vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její obnova je
podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným
stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité kulturní památky
pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí
nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů
projektu. Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který
příjemce dotace může uplatnit zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
Uznatelným nákladem je nezbytný neinvestiční náklad, který není dále definován jako neuznatelný a
splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace projektu,
c) byl uhrazen ve schváleném období realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelným









nákladem je náklad na:
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále pokuty a jiné sankce
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
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mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc),

Článek VII.
lhůta pro podání žádostí o dotaci

Žádosti o dotaci lze podávat od 15. ledna 2016 do 1. února 2016.
Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Článek VIII.
náležitosti žádosti
Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“
tohoto Programu a povinné přílohy.
Žadatel je povinen předložit kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních, příp.
restaurátorských). Není-li smlouva o dílo podepsána do termínu podání žádosti o dotaci, předloží
úspěšný žadatel smlouvu o dílo po tomto termínu, nejdéle však do 7 dnů od jejího uzavření. V případě
restaurátorských prací žadatel se smlouvou o dílo předloží kopii licence k restaurování, vydanou MK
ČR, znějící na jméno provádějícího restaurátora a opravňující vykonávat práce uvedené ve smlouvě o
dílo.

Článek IX.
způsob podání žádosti, konzultační místo
1) Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaných formulářích včetně povinných příloh osobně,
poštou, do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
do epodatelny. Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Pro posouzení
termínu podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
2) Je-li žádost o dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního titulu: „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2016.
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“.
doručena na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor kultury a památkové péče,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují a žadatelům o dotaci se nevracejí.
Vybrané dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr apod. – se mohou u
neúspěšných žadatelů na písemný požadavek vrátit žadateli, který si je vyzvedne.

Článek X.
kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtě stanovené v tomto Programu
a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu. Žádosti, které nebudou řádně a včas
podány, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a
požadovaných náležitostí. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
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shromáždí a připraví podklady pro hodnocení žádostí tak, aby bylo možno žádosti vyhodnotit
z pohledu ust. § 16 odst. 1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů a ust. §§ 11 až 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se tento zákon provádí.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor kultury a památkové péče
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
Za formální nedostatky se považují:
1) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů,
2) chyby v psaní a počtech způsoující nesprávný výsledný údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele,
který naplní podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.
Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k hodnocení výběrové komisi schválené Radou
Ústeckého kraje, která žádosti vyhodnotí a s odůvodněním doporučí, nebo nedoporučí k poskytnutí
dotace příslušným orgánům kraje.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí dle následujících kritérií:
Potřeba a naléhavost záchrany a obnovy 1) kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených
nemovitých památek – zdroj monumnet.npu.cz; 2) národních kulturních památek; 3) movitých i
nemovitých kulturních památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO; 4) ohrožených hodnotných architektonických a
historických kulturních památek; 5) ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy
a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury,
historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů
prohlášených za kulturní památku).

Článek XI.
lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádosti bude rozhodnuto:
do konce května 2016 u žádostí schvalovaných Radou Ústeckého kraje.
do konce června 2016 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce Krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně
vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu a případně vyzváni
k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného orgánem kraje.

Článek XII.
podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dotaci lze
použít jen na účel uvedený ve smlouvě, při dodržení závazných ukazatelů. Dotace není převoditelná
na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen dotaci použít na financování projektu schváleného
poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta na
plnění bez DPH. Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s
předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet na základě
předložených faktur, po vyčerpání vlastního podílu, jehož výše bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí
dotace, a po kontrole provedených prací zástupcem poskytovatele. Ve výjimečných případech
vlastníkům, kteří nejsou schopni z vlastních prostředků zajistit zachování a obnovu kulturní památky
(dle čl. VI odst. 4), a k havarijnímu stavu prokazatelně nedošlo z jejich viny, je možné poskytnout
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dotaci průběžně, a to na základě předložení dílčích faktur a tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě
o poskytnutí dotace.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako závazný
ukazatel. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen neprodleně o této skutečnosti
informovat poskytovatele.
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy budou realizované v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace a v souladu se závazným stanoviskem
výkonného orgánu státní památkové péče, nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.
závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání dotace
Závěrečnou zprávu o realizované akci příjemce dotace předkládá do jednoho měsíce po ukončení
realizace projektu spolu se závěrečným finančním vypořádáním dotace. Pokud se práce na obnově
kulturní památky neprovedou ve výši plánovaných celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o
poskytnutí dotace, má se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího
roku, se vyúčtování a případné vrácení nevyčerpaných prostředků provádí do jednoho měsíce od
ukončení prací. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Fondu
rozvoje Ústeckého kraje, společně se závěrečnou zprávou. V případě nedodržení podmínek smlouvy
o poskytnutí dotace se dotace buď neposkytne vůbec, nebo v případě průběžného financování se
vyplacená část dotace vrátí Ústeckému kraji v plné výši do 14 kalendářních dnů od doručení
vyrozumění o nedodržení podmínek smlouvy.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
1. přesné označení příjemce dotace,
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
3. fotodokumentaci obnovené kulturní památky,
4. položkový rozpis provedených prací.
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
1. celkový přehled skutečných nákladů na opravu, obnovu nebo restaurování kulturní památky,
přehled o čerpání a použití peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních
prostředků do rozpočtu poskytovatele, přílohou přehledu budou kopie účetních dokladů za
provedené práce, včetně jednotlivých položkových rozpočtů
2. kopii smlouvy o dílo mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, pokud již nebyla dodána,
společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vznikla-li taková povinnost,
3. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže
je příjemce povinen účetnictví vést,
4. výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace), ze kterých
jsou patrné úhrady faktur dodavateli,
5. v případě hotovostní platby pokladní doklad,

Článek XIV.
Přílohy dotačního programu
Příloha 1) A – Formulář žádosti o dotaci včetně seznamu povinných příloh
Příloha 1) B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha 1) C – Závazné vzory formulářů příloh k žádosti o dotaci
Příloha 1) D – Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 14. 12. 2015.

Zveřejněno dne: 15. 12. 2015
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Žádost o účelovou neinvestiční dotaci
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016
1. Identifikace projektu:
Název projektu:
2. Identifikace žadatele:

(v souladu s údaji na předložených dokladech a s administrativním registrem ekonomických subjektů MF ČR/obchodním rejstříkem MS ČR)

2.1 Jméno, příjmení/Název žadatele:
2.2 Statutární zástupce:

2.4 Druh žadatele:

□

Fyzická osoba

□

Fyzická osoba podnikající

□

Právnická osoba

2.5 IČ/Datum narození*:
DIČ:
2.6 Bydliště/Sídlo (v souladu s údaji na předložených dokladech)
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

□

2.7 Plátce DPH:

ANO

□

NE

2.8 Je dotčená nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele:

□

2.9 Žadatel uplatní odpočet DPH:
2.10 Číslo účtu:

ANO

□

□

ANO

□

NE

NE

/

2.11 Bankovní ústav:
2.14 Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
2.15 Korespondenční adresa žadatele:
Ulice:

Číslo popisné:

Obec:
Telefon:

PSČ:
Email:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
2.17 Osob zastupujících právnickou osobu

Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2.18 Osob s podílem v této právnické osobě:
2.19 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

2.20 Příjemce podpory de minimis v rozhodném období tj. 2014 - 2016:

□

ANO

□

NE

Výše přijatých podpor de minimis 2014-2016 (v souladu s údaji uvedenými v RDM):

EUR

* Podnikající FO uvádí IČ i datum narození současně.
RDM = Centrální registr podpor de minimis: informační systém veřejné správy, spravovaný Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a Ministerstvem zemědělství za účelem evidence údajů o poskytnutých podporách de minimis.
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3.1 Název kulturní památky:
3.2 Číslo popisné:

3.3 Pozemek par. č.

3.3 Katastrální území:
3.4 Rejstříkové číslo zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ĆR:
3.5 Závazné stanovisko vydané k obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1 / § 10 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Orgán státní památkové péče:
Číslo jednací závazného stanoviska:
Datum vydání závazného stanoviska:
4. Účel projektu a jeho popis
4.1 Umístění projektu:
4.2 Účel projektu:

4.3 Odůvodnění žádosti:

4.4 Požadovaná dotace bude použita ke krytí nákladů na:
(Druh, rozsah, způsob provedení plánovaných prací v souladu s přílohou POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

5. Připravenost projektu
5.1 Požadovaná výše dotace celkem:

,- Kč

%

5.2 Vlastní zdroje žadatele: :

,- Kč

5.3 Ostatní zdroje: :

,- Kč

5.4 Celkové náklady projektu :

,- Kč

5.5 Termín zahájení a dokončení projektu:
5.6 Počet příloh (v souladu s přílohou SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH POVINNÝCH PŘÍLOH):
5.7 Spolupracující instituce a organizace:
Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele:
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytnutých dotací Ústeckým krajem a se zveřejněním
identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách internetového serveru kraje.

Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI:
jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh, připojeného k žádosti o dotaci
všechny přílohy musí být pevně spojeny, nevkládají se do „EUROOBALŮ“
žadatel předkládá jen povinné přílohy, uvedené v tomto seznamu
SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI

Příloha č. 1
doklad osvědčující vlastnické právo žadatele ke kulturní památce:
jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie,
kopie snímku z katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců;
jde-li o kulturní památku, která není předmětem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží muka, movité kulturní
památky apod.), např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva, darovací smlouva, doklad o vypořádání
dědictví, nebo čestné prohlášení ne starší 3 měsíců a kopie výpisu z katastru nemovitostí vztahující se k
pozemku včetně kopie snímku katastrální mapy se zákresem umístění kulturní památky;
Příloha č. 2
doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele: kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li
žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku, nebo kopie živnostenského listu
nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku, nebo kopie dokladu
o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku (kopie výpisu
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob,
výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností, nebo jiného registru právnických
osob a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina), a to v kopii;
Příloha č. 3
Doklad o ustanovení statutárního orgánu (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z výše uvedených dokladů;
Příloha č. 4
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
Příloha č. 5
doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; obce a města nepředkládají účet u
ČNB, zřízený pro dotace ze státního rozpočtu (viz žádost bod 5), tato dotace není dotací správce kapitoly
státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím kraje.
Příloha č. 5
závazné stanovisko k provedení prací, na které je žádána dotace, vydané příslušným správním orgánem podle
§ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí dle
§ 10 odst. 2 téhož zákona, a to v kopii.
Příloha č. 6
Položkový rozpočet akce obnovy kulturní památky (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady
např. na použitý materiál nebo odborné práce, které jsou z památkového hlediska požadované). V případě
poskytnutí nižší než požadované dotace, bude žadatel vyzván k předložení upraveného rozpočtu;
Příloha č. 7
fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací,
ke kterým se váže žádost o dotaci;
Příloha č. 8
záměr prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturně-vzdělávací a
veřejnosti přístupné účely; pokud kulturní památka k výše uvedeným účelům sloužit nebude, žadatel tuto
skutečnost v této příloze rovněž uvede;
Příloha č. 9
jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením;
Příloha č. 10
přehled o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet, soukromý sektor apod.) v
průběhu předcházejících tří let;
Příloha č. 11-16 (viz závazný vzor příloha 1 C)
• čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů, a to v originále;
• čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo pro trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, a to v originále;
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čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále;
• čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům,
přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků, a to v originále;
• čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky
v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
• čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník
Příloha č. 17 (viz závazný vzor příloha 1 C)
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením
názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále;
Příloha č. 18
kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 5 tohoto seznamu
vydáno, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako
podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu;
Příloha č. 19 (viz závazný vzor příloha 1 C)
Formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, a to v originále. Příloha je povinná pouze
pro žadatele o dotaci, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu
na právní formu tohoto žadatele.
Příloha č. 20
v případě, že je žadatel zastupován, plná moc s vyznačením rozsahu právních jednání, ke kterým zmocnitel
zplnomocňuje zmocněnce včetně řádného uvedení data, jmen a podpisů, a to v originále.
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. K některým právním jednáním
nemůže vlastník zmocnit další osobu - dotace je zasílána výhradně na účet vlastníka, spoluúčast musí být
uhrazena výhradně z účtu vlastníka, dotace musí být zachycena v účetnictví vlastníka, na fakturách je uveden
vlastník, případně vlastník v zastoupení zmocněncem.
Příloha č. 21
Seznam očíslovaných povinných příloh předkládaných k žádosti.
•

Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních prostředků
náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky (viz Článek VI. odst. 4 znění Programu),
přikládají se k žádosti o dotaci rovněž:
Příloha č. 22
jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tři roky,
popřípadě o závazcích na ní váznoucích;
Příloha č. 23
notářsky nebo matrikou ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech a
případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke dni podání žádosti
o dotaci;
Příloha č. 24
u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným
stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem;

VZOR SMLOUVY

Bod

příloha č. 1 B)

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 94-882993349/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje a v souladu s „Programem na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2016“ (dále jen „Program“), schváleným
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 14. 12. 2015, s cílem pomoci vlastníkům kulturních
památek uchránit odkaz našich předků pro budoucí generace.
Článek I.
Předmět smlouvy, výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude při splnění
podmínek stanovených touto smlouvou převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ 102 (účelovým znakem). Výše dotace je
konečná.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*
(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **

Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného
pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým
polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
4. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Účel dotace, podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace
se
poskytuje
za
účelem
realizace
předloženého
projektu………………………………. na zvýšené náklady spojené se zachováním
nebo obnovou
kulturní
památky (dále jen „obnova kulturní památky“) –
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……………………………………., rejstř. č. ………………. ÚSKP ČR (dále jen
projekt).
2.

Termínem ukončení realizace projektu je…… Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

3. Dotace je poskytnuta účelově dle čl. I. Programu a nelze ji použít na práce investiční
povahy a modernizaci kulturní památky. Rovněž ji nelze použít na práce, které jsou
v rozporu se závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové péče.
Datum účinnosti uznatelných nákladů je 1. 1. 2016.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není dále definován jako neuznatelný a
splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace projektu,
- byl uhrazen ve schváleném období realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc),

4. Dotace bude do schválené výše poskytnuta jednorázově, v souladu s ustanovením
Čl. XII Programu, tj. na základě předložení faktur s položkovým rozpisem prací za
provedené práce k celkové ceně obnovy, dokladu o vyčerpání podílu příjemce (tj.
faktur za provedené práce s rozpisem prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a
výpisu o provedení platby z účtu příjemce nebo pokladního dokladu), a to až po
kontrole provedených prací, provedené zástupcem poskytovatele, učiněné na výzvu
příjemce. Práce musí být provedeny v souladu se závazným stanoviskem
………………… čj. ………………. ze dne ………………….
5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši ……………%. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí
……………….. Kč.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s v žádosti
uvedeným plánovaným položkovým rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené
sledování (fyzické osoby) a řádné a oddělené sledování v účetnictví (fyzické osoby
podnikající, právnické osoby), pod daným účelovým znakem UZ (pouze obce),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předložit poskytovateli kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních,
restaurátorských) nejdéle do 7 dnů od jejího uzavření. V případě restaurátorských
prací se smlouvou předložit kopii licence k restaurování vydanou Ministerstvem
kultury ČR na jméno provádějícího restaurátora, opravňující vykonávat práce
uvedené ve smlouvě o dílo.
7. Předat poskytovateli do 1 měsíce od ukončení realizace projektu písemnou
závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním poskytnuté dotace. V případě
ukončení prací před termínem uvedeným v Článku II. odst. 2 této smlouvy, se za
termín ukončení realizace projektu považuje kontrola provedených prací,
provedená zástupcem poskytovatele, která neshledá závady.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) přesné označení příjemce dotace;
b) číslo smlouvy o poskytnutí dotace;
c) fotodokumentaci obnovené kulturní památky;
d) položkový rozpis provedených prací,
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
a) celkový přehled skutečných nákladů na opravu, obnovu nebo restaurování
kulturní památky, přehled o čerpání a použití peněžních prostředků a o vrácení
nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele, přílohou přehledu
budou kopie účetních dokladů za provedené práce, včetně jednotlivých
položkových rozpočtů
b) kopii smlouvy o dílo mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, pokud již
nebyla dodána, společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, vznikla-li taková povinnost,
c) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,
d) výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí
dotace), ze kterých jsou patrné úhrady faktur dodavateli,
e) v případě hotovostní platby pokladní doklad,
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8. Nahlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče,
jakékoli změny identifikace příjemce (název příjemce, adresa atd.), změny v realizaci
prací (závazných ukazatelů, objemu a druhu prací), a to neprodleně, nejpozději však
do 5 dnů od uskutečnění změny.
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 5 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
11. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
12. Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené příslušným odborem nebo
orgánem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
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3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
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1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní od doručení výpovědi. Ve
výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplacení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1 . Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektujícím logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora obnovy kulturní památky, bude v
její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ v
provedení respektujícím logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č.
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
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případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve …. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce/příjemci obdrží po 1 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
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Bod

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016

PŘÍLOHA 1 C)
Závazné vzory povinných příloh

příloha č. 1 C)

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016

Souhrnný formulář pro přílohy žádosti č. 11 – 16 dle článku VI. odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Fyzická osoba / právnická osoba*
Jméno / název: ............................................................................................................................
Jméno, příjmení statutárního zástupce: ......................................................................................
Adresa / sídlo: ..............................................................................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: .......................................................
Jiná identifikace subjektu (číslo OP, číslo pasu, datum narození): ..............................................

Příloha č. 11
čestně prohlašuji, že vůči majetku žadatele
• neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
• nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
• nebyla nařízena exekuce
Příloha č. 12
čestně prohlašuji, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo pro trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby.
Příloha č. 13
čestně prohlašuji, že žadatel nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, žádné nesplacené závazky po
lhůtě splatnosti.
Příloha č. 14
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků.
Příloha č. 15
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Příloha č. 16
čestně prohlašuji, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V .................................. dne ..........................

....................................................
(jméno, podpis, funkce)
(razítko)

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
příloha žádosti č. 17 dle článku VI. odstavce 2 písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje

jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

(2013, 2014, 2015)
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Žadatel podal žádost, týkající se tohoto projektu, v tomto kalendářním roce, do
jiného z dotačních titulů Ústeckého kraje:
ANO
NE

Název dotačního titulu:

…………………………….

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016

Příloha č. 19 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Obchodní jméno / Jméno
žadatele

Sídlo / Adresa žadatele
IČ / Datum narození
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku
na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla
použita (např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
……………………………………………………………………………………………………………………
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku/Jméno
a příjmení

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
3
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

1

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí
na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu
pravidel podpory de minimis.
3
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
5
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita . Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem
potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
bere na vědomí, že za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude požadováno prohlášení
žadatele o dotaci, ve kterém uvede, že ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se změnily/
nezměnily okolnosti týkající se žadatelem o dotaci přijatých podpor de minimis a jež žadatel uvedl
ve formuláři žádosti o dotaci.
se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o
změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji
7
8
správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení,
a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

5

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora
poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9
nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
7
Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
8
Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
6

Bod

příloha č. 1 D)

Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016“
Název projektu:

Příjemce dotace (vlastník kulturní památky):

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):

Popis realizace projektu (v souladu s položkovými rozpisy provedených prací přiloženými u každé faktury)::

Fotodokumentace obnovené kulturní památky*:

*Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail, předkládá se v samostatné příloze

Bod

příloha č. 1 D)

Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016
Vypořádání předkládá příjemce dotace, případně subjekt zplnomocněný k předložení vypořádání!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové uznatelné náklady dle
smlouvy o neinvestiční dotaci:

,- Kč

Spoluúčast příjemce dle smlouvy o
neinvestiční dotaci::

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace*:
Uskutečněné výdaje projektu

,- Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Výdaje v Kč

Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přílohou tohoto formuláře bude kopie smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací
společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, vznikla-li taková povinnost, pokud ji již příjemce neposkytl;
kopie účetní sestavy (např. hlavní kniha, účetní deník...) včetně výpisu z účtu, v případě hotovostní platby
pokladní doklady; ze kterých jsou patrny platby související s obnovou kulturní památky pod ÚZ
zplnomocnění k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání pro zastupující subjekt, nebylo-li
předloženo spolu s žádostí o neinvestiční dotaci.
1.
2.

Města a obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 102.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

* rozpočet uvedený ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace

……………………………………………
podpis statutárního zástupce, razítko

Příloha č. 36 k usnesení č. 70/26Z/2015
Bod

příloha č. 1

Dotační program

„Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2016“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 a Koncepcí rozvoje
kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou
zveřejněny na internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Obsah
I.

název dotačního programu

„Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“

II.
zařazení dotačního programu do oblasti dle čl. I odst. 2
„ Zásad“
Kultura a památková péče

III. účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu
poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na podporu stavebních a
uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou
bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za
kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
Předmětem podpory nejsou interiérové úpravy, jelikož nesplňují poslání dotvářet
kulturní krajinu Ústeckého kraje.
Uznatelným nákladem je neinvestiční náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10
„Zásad“.
Neuznatelným nákladem je náklad, uvedený v čl. VIII. odst. 11 „Zásad“.

IV. důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem pro podporu subjektů zabezpečujících aktivity spojené se zachováním
drobné architektury je zachování a rozvoj péče o drobnou architekturu.
Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví
minulosti, které je nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství
společnosti. Finanční podpora záchrany a obnovy bezprostředně ohrožené části
1
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kulturního dědictví: drobné sakrální architektury, kterou tvoří například křížky, Boží
muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; smírčí kříže,
odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, význačné
náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické pamětní desky (vzniklé před r.
1950), milníky, mezníky, skalní reliéfy, pamětní nápisy, památky místního významu
atd. – dále jen „drobná architektura“) v Ústeckém kraji, umožňuje rozšířit povědomí
obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou
součást života, pečovat o kulturní dědictví, které není chráněno jako kulturní památky
dle výše uvedeného zákona, přesto významným způsobem dotváří kulturní krajinu a
posiluje vytváření pozitivních vazeb k historickému a kulturnímu vývoji na území
Ústeckého kraje.

V.

forma dotace, informace o povaze dotace

Neinvestiční dotace. Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace
fyzickým a právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití
pravidla de minimis (dotace fyzickým osobám a právnickým osobám naplňujícím
definici „podnik“ a znaky veřejné podpory).

VI. předpokládaný
celkový
o b je m
peněžních
vyčleněných v rozpočtu Kraje na stanovený účel

prostředků

500 000,- Kč

VII. výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Spoluúčast příjemce činí nejméně 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem
v rámci celkových uznatelných nákladů projektu.

VIII. okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury, nacházející se na území Ústeckého
kraje, na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána.
Žadatelem o dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje,
b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou
právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je
přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník a má
stabilně a dostatečně zajištěno financování vlastní spoluúčasti.

IX. lhůta pro podání žádostí o dotaci
15. ledna 2016 – 1. února 2016
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termín zveřejnění programu
15. prosince 2015

Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

XI. způsob podání žádosti o dotaci
Žádost o dotaci s povinnými přílohami v zalepené obálce označené:
a)
názvem dotačního programu - Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016,
b)

plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,

c)

textem „NEOTVÍRAT“

doručují žadatelé na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Pro posouzení termínu podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové
schránky Ústeckého kraje s elektronickým podpisem statutárního zástupce, nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.

XII. lhůta pro rozhodnutí o žádosti
do konce května 2016 u žádostí schvalovaných Radou Ústeckého kraje
do konce června 2016 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje

XIII. podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v kalendářním
roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných
ukazatelů.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s
předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
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Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní
prostředky neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Současně je povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

XIV. stanovení konzultačního místa na Krajském úřadu
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Vlastimil Hauf

e-mail: hauf.v@kr-ustecky.cz

Mgr. Ivana Štěrbová e-mail: sterbova.i@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 369
telefon: 475 657 259

XV. kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtě stanovené
v tomto programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou řádně podány, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální
správnosti a požadovaných náležitostí. Správné a úplné žádosti o dotaci budou
předloženy k hodnocení.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za
formální nedostatky se považují a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných
údajů, b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj. Pokud žadatel
ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost
z hodnocení bez dalšího vyřazena.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní
podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad.
Správné a úplné žádosti budou dále hodnoceny výběrovou komisí dle následujících
kritérií:
význam projektu pro uchování drobné architektury na území Ústeckého kraje
rozsah působení projektu
spádová oblast působení projektu

XVI. přílohy dotačního programu
Příloha 1) A – Formulář žádosti o dotaci včetně seznamu povinných příloh
Příloha 1) B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha 1) C – Závazné vzory formulářů příloh k žádosti o dotaci
Příloha 1) D – Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
___________________________________________________________________
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Tento „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“ byl schválen usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2015 ze dne 14. 12. 2015.
Zveřejněno dne: 15. 12. 2015
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Žádost o účelovou neinvestiční dotaci
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016
1. Identifikace projektu:
Název projektu:
2. Identifikace žadatele:

(v souladu s údaji na předložených dokladech a s administrativním registrem ekonomických subjektů MF ČR/obchodním rejstříkem MS ČR)

2.1 Jméno, příjmení/Název žadatele:
2.2 Statutární zástupce:

2.4 Druh žadatele:

□

Fyzická osoba

□

Fyzická osoba podnikající

2.5 IČ/Datum narození*:

□

Právnická osoba

DIČ:

2.6 Bydliště/Sídlo (v souladu s údaji na předložených dokladech)
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:

PSČ:

Telefon:

Email:

□

2.7 Plátce DPH:

ANO

□

NE

2.8 Je dotčená nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele:

□

2.9 Žadatel uplatní odpočet DPH:
2.10 Číslo účtu:
2.11 Bankovní ústav:

ANO

□

□

ANO

□

NE

NE

/

2.14 Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
2.15 Korespondenční adresa žadatele:
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
2.17 Osob zastupujících právnickou osobu
Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2.18 Osob s podílem v této právnické osobě:
2.19 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

2.20 Příjemce podpory de minimis v rozhodném období tj. 2014 - 2016:

□

ANO

Výše přijatých podpor de minimis 2014-2016 (v souladu s údaji uvedenými v RDM):

□

NE
EUR

* Podnikající FO uvádí IČ i datum narození současně.
RDM = Centrální registr podpor de minimis: informační systém veřejné správy, spravovaný Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a Ministerstvem zemědělství za účelem evidence údajů o poskytnutých podporách de minimis.
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3. Účel projektu a jeho popis
3.1 Umístění projektu:
3.2 Účel projektu (stručně, podrobněji uveďte v příloze PROJEKT):

3.3 Odůvodnění žádosti (stručně, podrobněji uveďte v příloze PROJEKT):

3.4 Požadovaná dotace bude použita ke krytí nákladů na (v souladu s přílohou POLOŽKOVÝ ROZPOČET):

4. Připravenost projektu
4.1 Požadovaná výše dotace celkem:

,- Kč

4.2 Vlastní zdroje žadatele: :

,- Kč

4.3 Ostatní zdroje: :

,- Kč

4.4 Celkové náklady projektu: :

,- Kč

4.5 Termín zahájení a dokončení projektu:
4.6 Počet příloh (v souladu s přílohou SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH POVINNÝCH PŘÍLOH):
4.7 Spolupracující instituce a organizace:

Datum:

Razítko a podpis žadatele:

POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI:




jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh, připojeného k žádosti o dotaci
všechny přílohy musí být pevně spojeny, nevkládají se do „EUROOBALŮ“
žadatel předkládá jen povinné přílohy, uvedené v tomto seznamu

Bod

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI
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Příloha č. 1
Projekt, a to v originále (viz závazný vzor příloha 1 C)
Příloha č. 2
Doklad osvědčující vlastnické právo k drobné architektuře a pozemku, na kterém se nachází:

jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí – kopie výpisu z katastru nemovitostí
současně s kopií snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu;

jde-li o věc, která není předmětem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží muka, křížky apod.)
– kopie výpisu z katastru nemovitostí vztahující se k pozemku současně s jiným dokladem o vlastnictví drobné
architektury, např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva, darovací smlouva, doklad o vypořádání
dědictví, nebo čestné prohlášení o vlastnictví a kopie snímku katastrální mapy se zákresem umístění drobné
architektury na konkrétním pozemku.
Příloha č. 3
V případě rozdílného vlastnictví drobné architektury a pozemku, na němž se nachází, souhlas vlastníka pozemku
s pracemi na obnově drobné architektury, která stojí na jeho pozemku, a to v originále.
Příloha č. 4
Fotodokumentace současného technického stavu drobné architektury nebo jejích částí podle druhu a rozsahu
prací, ke kterým se váže žádost o dotaci.
Příloha č. 5
Pokud se drobná architektura nachází v prostoru památkové rezervace, zóny, případně ochranného pásma
(území chráněná ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) kopie
závazného stanoviska příslušného správního orgánu památkové péče k obnově drobné architektury ve smyslu §
14 odst. 2 cit. zákona.
Příloha č. 6
Kopie rozhodnutí nebo opatření příslušného stavebního úřadu, pokud je podle stavebního zákona požadováno.
Příloha č. 7
Kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě (např. výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis z registru osob,
společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.).
Příloha č. 8
Kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění
zástupce jednat jménem subjektu navenek.
Příloha č. 9
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ současně s osvědčením o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno plátci
DPH.
Příloha č. 10
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva nebo potvrzení příslušného
bankovního ústavu). Obce a města nepředkládají účet u ČNB, zřízený pro dotace ze státního rozpočtu, tato
dotace není dotací správce kapitoly státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím kraje.
Příloha č. 11 – 16
Souhrnný formulář Čestné prohlášení (viz závazný vzor příloha 1 C), a to v originále.
Příloha č. 17
Formulář Soupis jednotlivých projektů (viz závazný vzor příloha 1 C), a to v originále.
Příloha č. 18
Položkový rozpočet prací – celkové náklady musí být shodné s celkovými náklady uvedenými v žádosti (bod 4), a
to v originále.
Příloha č. 19
Formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (viz závazný vzor příloha 1 C), a to
v originále. Příloha je povinná pouze pro žadatele o dotaci, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na
trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto žadatele.
Příloha č. 20
Plná moc s vyznačením rozsahu právních jednání, ke kterým zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce včetně
řádného uvedení data jmen a podpisů, a to v originále. Příloha je povinná pouze v případě, že je žadatel
zastupován.

UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. K některým právním jednáním nemůže vlastník zmocnit další
osobu - dotace je zasílána výhradně na účet vlastníka, spoluúčast musí být uhrazena výhradně z účtu vlastníka, dotace musí být zachycena v
účetnictví vlastníka, na fakturách je uveden vlastník, případně vlastník v zastoupení zmocněncem.

Příloha č. 21
Seznam očíslovaných povinných příloh předkládaných k žádosti.

VZOR SMLOUVY

Bod
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami a v souladu s Programem na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro
rok 2016, schváleným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2015 ze
dne 14. 12. 2015, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ 163 (účelovým znakem),
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
konce kalendářního roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*
(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **

Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného
pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým
polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
4. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
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Článek II.
Účel, podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., (dále jen „projekt“) v Programu na
záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2016.
2. Termínem ukončení realizace projektu je ……. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc),

4. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy

-

do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které
činí………………,- Kč.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s v žádosti
uvedeným plánovaným položkovým rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené
sledování (fyzické osoby) a řádné a oddělené sledování v účetnictví (fyzické osoby
podnikající, právnické osoby), pod daným účelovým znakem UZ (pouze obce),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu, přílohou přehledu budou kopie
účetních dokladů za provedené práce, včetně jednotlivých položkových
rozpočtů

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

-

výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí
dotace), ze kterých jsou patrné úhrady faktur dodavateli,

-

v případě hotovostní platby pokladní doklad.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném položkovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
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penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
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Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní od doručení výpovědi. Ve
výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektujícím logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora obnovy drobné památky a
architektury, dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, bude v její bezprostřední
blízkosti po dobu 1 roku od ukončení realizace projektu umístěna tabulka se
„sponzorským vzkazem“ v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
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nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve
vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce/příjemci obdrží po 1 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
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Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016

PŘÍLOHA 1 C)
Závazné vzory povinných příloh
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příloha žádosti č. 1 dle článku VI. odstavce 2 písm. l) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
Vzor projektu
Zpracování projektu je individuální záležitostí, vzor projektu má pouze orientační charakter a slouží jen
jako výchozí vzor pro žadatele. Údaje v projektu musí korespondovat s údaji uvedenými v žádosti o
dotaci na formuláři „A“.
Modrou kurzívu nahraďte odpovídajícím textem.
Název projektu:
Stručně a výstižně stanovte název projektu
1. Cíl projektu:
Stručné vyjádření cíle projektu, způsob nebo postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů
2. Vymezení cílové skupiny:
Určení okruhu příjemců výsledného rámce projektu
3. Územní působnost projektu:
Rozsah působení projektu: nadregionální působnost, regionální, lokální s širším dosahem apod.
4. Místo realizace:
Určení konkrétního místa pořádání projektu (zájmové území/oblast projektu).
5. Popis výchozího stavu u žadatele a jeho okolí:
Stručná analýza stavu, výchozí situace a zdůvodnění projektu, předpokládané výsledky nebo dopady
projektu, přehled partnerů, srovnání s předešlými akcemi, potřebnost projektu
6. Navrhovaný postup realizace projektu - harmonogram
Projekt bude realizován v termínu DD.MM. 2016 – 31.12. 2016
I. etapa - Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh a projektu
Termín:
Zodpovídá:
II. etapa - Průběh realizace
Termín:
Zodpovídá:
III. etapa - Vyhodnocení, vyúčtování projektu, závěrečná zpráva
Termín:
Zodpovídá:
Upozornění: Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce
jako závazný ukazatel.
Do 30 dnů od ukončení realizace projektu musí být předloženo vyúčtování a hodnotící závěrečná
zpráva odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, proto termín ukončení
realizace projektu stanovujte s ohledem na tuto skutečnost.
V případě, že je projekt realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (např. projekty
realizované v lednu, únoru), předloží příjemce dotace vyúčtování a závěrečnou zprávu do 30 dnů od
uzavření smluvního vztahu.
7. Účel realizace projektu
Výsledky a dopady projektu na cílovou skupinu, udržitelnost, konečný přínos a efekt pro
poskytovatele, apod.
Upozornění: Ústecký kraj bude uváděn jako donátor v rámci propagace projektu (logo, média,
tiskoviny), s ohledem na přínos ke kulturnímu životu obyvatel kraje, reprezentace kraje apod.
8. Náklady na projekt:
Vyčíslit plánované náklady na projekt, doložit položkovým rozpočtem viz příloha č. 18.
Jiné zdroje financování (příspěvek města, Ministerstva kultury ČR, sponzoring, další zdroje)
Upozornění: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000,-Kč.
Procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu nesmí překročit 70% !!!

9. Plánovaný nákladový rozpočet projektu a členění dotace:
Předpokládané celkové náklady projektu: 00,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 00,00 Kč
Procentuelní podíl dotace na celkových nákladech: 00 %

Bod

příloha č. 1 C)

10. Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele:
Název žadatele souhlasí se zařazením do databáze poskytnutých dotací Ústeckým krajem a se
zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách
internetového serveru kraje.
11. Údaje o žadateli:
Název:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Zpracovatel projektu:
Místo, datum:

…………………………..
podpis

Bod
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Souhrnný formulář pro přílohy žádosti č. 11 – 16 dle článku VI. odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
Fyzická osoba / právnická osoba*

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Jméno / název: ............................................................................................................................
Jméno, příjmení statutárního zástupce: ......................................................................................
Adresa / sídlo: ..............................................................................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: .......................................................
Jiná identifikace subjektu (číslo OP, číslo pasu, datum narození): ..............................................

Příloha č. 11
čestně prohlašuji, že vůči majetku žadatele
 neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 nebyla nařízena exekuce
Příloha č. 12
čestně prohlašuji, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo pro trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby.
Příloha č. 13
čestně prohlašuji, že žadatel nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, žádné nesplacené závazky po
lhůtě splatnosti.
Příloha č. 14
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků.
Příloha č. 15
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Příloha č. 16
čestně prohlašuji, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V .................................. dne ..........................

....................................................
(jméno, podpis, funkce)
(razítko)

Bod
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SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
příloha žádosti č. 17 dle článku VI. odstavce 2 písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje

jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

(2013, 2014, 2015)
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Žadatel podal žádost, týkající se tohoto projektu, v tomto kalendářním roce, do
jiného z dotačních titulů Ústeckého kraje:
ANO
NE

Název dotačního titulu:

…………………………….

Bod
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Příloha č. 19 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Obchodní jméno / Jméno
žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČ / Datum narození
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku
na rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla
použita (např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
……………………………………………………………………………………………………………………
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku/Jméno
a příjmení

Sídlo/Adresa

IČ/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
3
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní jméno podniku
Sídlo
IČ

1

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí
na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu
pravidel podpory de minimis.
3
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.

Bod
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Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
5
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita . Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Částka v Kč

Poskytovatel

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 bere na vědomí, že za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude požadováno prohlášení
žadatele o dotaci, ve kterém uvede, že ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se změnily/
nezměnily okolnosti týkající se žadatelem o dotaci přijatých podpor de minimis a jež žadatel uvedl
ve formuláři žádosti o dotaci.
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o
změnách, které u něj nastaly;
 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji
7
8
správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení,
a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

5

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora
poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9
nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
7
Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
8
Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
6

Bod
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“
Název projektu:

Příjemce dotace (vlastník kulturní památky):

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):

Popis realizace projektu včetně dodržení jeho harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, přínos projektu pro cílové skupiny, celkové zhodnocení:

Fotodokumentace obnovené památky*:

*Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail, předkládá se v samostatné příloze

Bod příloha č. 1 D)

Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016

Vypořádání předkládá příjemce dotace, případně subjekt zplnomocněný k předložení vypořádání!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové uznatelné náklady dle
smlouvy o neinvestiční dotaci:

,- Kč

Spoluúčast příjemce:

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace*:

,- Kč

Přehled nákladů a výnosů projektu:

údaje v Kč

Přehled nákladů projektu hrazených
z dotace:

údaje v Kč

%

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Číslo faktury, bank. výpisu,…

Přehled nevyčerpaných prostředků
vrácených do rozpočtu
poskytovatele:

Zdůvodnění nečerpání:

Přílohou tohoto formuláře bude kopie smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací
společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, vznikla-li taková povinnost, pokud ji již příjemce neposkytl;
K přehledu všech nákladů a výnosů projektu příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloží sestavu o
odděleném sledování výdajů celého projektu z účetního programu, ostatní například pokladní knihu atd.).
Výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést. Zplnomocnění k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání pro zastupující
subjekt, nebylo-li předloženo spolu s žádostí o neinvestiční dotaci.
Kopie účetních dokladů včetně jednotlivých položkových rozpočtů a výpisy z účtu; (originální účetní doklady
příjemce dotace budou označeny číslem smlouvy a textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“
1.
2.

Města a obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 163.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

* rozpočet uvedený ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace

……………………………………………
podpis statutárního zástupce, razítko

Příloha č. 37 k usnesení č. 71/26Z/2015 Bod

příloha č. 2

Bod

příloha č. 2

Příloha č. 38 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 1

Přehled příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální, u kterých došlo k
technickému zhodnocení nemovitého majetku

1. Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace - dokončeno technické zhodnocení
nemovitého majetku - zabudování klimatizační jednotky v prádelně v celkové výši
289 391,- Kč.
2. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - dokončeno
technické zhodnocení nemovitého majetku - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních
rozvodů na budově č.p. 232 v zařízení DpS a DOZP Mašťov v celkové výši
5 041 876,40 Kč.
3. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková
organizace - dokončeno technické zhodnocení nemovitého majetku - výstavba
kuchyně se zázemím v budově č.p. 494 v zařízení v České Kamenici v celkové výši
13 591 541,- Kč.

Příloha č. 39 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 224/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
se sídlem v Brtníkách čp. 119, PSČ 407 60, IČ: 47274484
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 168/97R/2007 ze dne 14.11.2007 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 25),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn
a dodatků mění takto:

Příloha č. 2

Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 40 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 226/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Se sídlem v Jiříkově, Filipovská 582/20, PSČ 407 53, IČ: 47274468
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994, ve znění jejích změn a doplňků (dodatek
č. 1 ze dne 24. 11. 2000)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 173/96/2004 ze dne 19.5. 2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 25),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření

Příloha č. 3
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 41 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 227/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
se sídlem v Rumburku, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01, IČ: 47274549
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30.11.1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 93/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 76/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 25),
účinnost od 1.1.2015
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 4
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 42 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 31
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 228/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace
se sídlem v Huntířově, Stará Oleška čp. 131, PSČ 405 02, IČ: 47274522
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994 ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 8.10.1996 ),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.48/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
a ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ne znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 17)
s účinností od 1.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30),

Příloha č. 5
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015
Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 43 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 229/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
se sídlem ve Šluknově, Křečanská 630, PSČ 407 77, IČ: 47274573
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 29.12.1994 ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 21.12.1998, dodatek č. 2 ze dne 22.7.1999),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 ( dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6. srpna 2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7. dubna 2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č.7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 27),

Příloha č. 6
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
I. Článek VIII odst. 4 po změně zní:

„4. Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost.“

II. Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 44 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 230/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
se sídlem v Kadani, Březinova 1093, PSČ 432 01, IČ: 46789910
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14.12.1992, ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 7. 12. 1995, dodatek č. 2 ze dne 24. 11. 1997),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.135/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 202/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/110R/2012 ze dne 7.8.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 93/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 31),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 7

Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 45 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 232/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
se sídlem v Tuchořicích čp. 1, PSČ 439 69 Tuchořice, IČ: 00830381
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 26.6.2000,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č.4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/82R/2011 ze dne 10.8.2011 (dodatek č. 18),
účinnost od 1.1.2012
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 27),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 8
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 46 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 9

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 30
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 233/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
se sídlem v Litvínově – Janově, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42, IČ: 49872541
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12.1994,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 151/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 85/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 29),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 9
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
"1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“),
který je v jeho vlastnictví.
"2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
"3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 47 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 10

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 25
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 236/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
se sídlem v Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13, IČ: 49872516
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12.1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 24),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření

Příloha č. 10
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 48 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 11

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 29
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 237/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace
se sídlem v Dubí, Na Výšině čp. 494, PSČ 417 01, IČ: 63787849
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6. 8.2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 23),
účinnost k 1.1.2013
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 11
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015
Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 49 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 12

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 34
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 239/2002

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, IČ: 63787911
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 210/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (příloha č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (příloha č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (příloha č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (příloha č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/110R/2012 ze dne 7.8.2012 a č. 32/113R/2012
ze dne 19.9.2012 (dodatek č. 26) s účinností k 1.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 89/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),

Příloha č. 12
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2013 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 174/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 33),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 50 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 13

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 27
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 206/2001

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
se sídlem ve Snědovicích čp. 1, PSČ 411 74, IČ: 70948062
(dále jen organizace)
ze dne 12.12.2001, usnesení č. 22/8/2001 Zastupitelstva Ústeckého kraje ve znění usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 15/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.77/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 179/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č 350/4/2004 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 26),

Příloha č. 13
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.
3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015

Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 51 k usnesení č. 78/26Z/2015
Příloha č. 14

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 22
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 247/2008

příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem – centru, Čajkovského 1908/82, PSČ 400 01,
IČ: 75149541
(dále jen organizace)
ze dne 3. 9. 2008, usnesení č. 147/27Z/2008 Zastupitelstva Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/4R/2008 ze dne 22.12.2008 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/47R/2010 ze dne 19.5.2010 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 174/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 93/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 83/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 21),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. /26Z/2015 ze dne 14. prosince 2015 se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších
změn a dodatků mění takto:
Text článku XI. se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který včetně nadpisu zní:
,,Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který
je v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v:
Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci
Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci.

3. Přílohy uvedené v odstavci 2 jsou nedílnou součástí této zřizovací listiny.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2015
V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015
Mgr. Martin Klika
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 14

Příloha č. 52 k usnesení č. 80/26Z/2015
Bod 50 příloha 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 15/SML2539/01
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Obec Blatno
Sídlo:
Blatno 1, 430 01 Blatno
Zastoupený:
Ivetou Rabasovou Houfovou, starostkou obce Blatno
Kontaktní osoba: Ing. Dionýz Hutár, 605 502 131
E-mail/telefon: uradblatno@centrum.cz, 603 563 675
IČ (RČ):
00261807
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-212441/0710
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku I. odst. 1), článku II. odst. 7) smlouvy a přílohy
č. 1 – položkového rozpočtu projektu, uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2015 č. 101/24Z/2015, kterým byla obci Blatno poskytnuta
dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci stavby „Výstavba II.
etapy kanalizace v obci Blatno“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 14. 12. 2015 č. xx/26Z/2015 takto:

strana 1 / 2

Bod 50 příloha 1
Článek I.
Poskytnutí dotace
1)

Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 investiční dotaci ve
výši 2 405 680,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistapěttisícšestsetosmdesátkorun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví tohoto
dodatku smlouvy, za podmínky že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do data uvedeného v čl. II odst. 4) smlouvy.

Článek II.
Financování
7) Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 23,65 %, maximálně však do výše
přiznané dotace. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového
rozpočtu.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu včetně harmonogram příjmů a plateb
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Obec Blatno
Iveta Rabasová Houfová, starostka obce
Blatno

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu včetně harmonogram příjmů a plateb
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Příloha č. 53 k usnesení č. 80/26Z/2015
Bod 50 příloha 2

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML2017/02

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, samostatný referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 40184-0883028399/0800 Česká spořitelna, a.s.
Příjemce
Obec Nové Dvory
Sídlo:
Nové Dvory č.p. 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený:
Martinem Hejnou – starostou obce Nové Dvory
Kontaktní osoba: Martin Hejna – starosta obce Nové Dvory
E-mail/telefon: obec@nove-dvory.cz / 416 861 237
IČ:
00264113
DIČ:
Bank. spojení: 10826471/0100 Komerční banka, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2. odst. 3. smlouvy č. 11/SML2017, uzavřené na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 č. 27/23Z/2011 a Dodatku č. 1
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2013 č. 92/10Z/2013, kterým byla
obci Nové Dvory poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci
stavby „Nové Dvory, Chvalín – splašková kanalizace 2. etapa.“, v souvislosti se změnou provedenou
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 14. 12. 2015 č. xx/26Z/2015 takto:
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Článek 2.
3. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. xx/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

V Ústí nad Labem dne

V Nových Dvorech dne

……………………………………………………..
poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

…………………………………………………
příjemce
Obec Nové Dvory
Martin Hejna, starosta obce Nové Dvory
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Příloha č. 54 k usnesení č. 80/26Z/2015
Bod 50 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 11/SML2031/03
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Město Hrob
Sídlo:
U Radnice 234, 417 04 Hrob
Zastoupený:
Karlem Hirschem, starostou města Hrob
Kontaktní osoba: Karel Hirsch, starosta města
E-mail/telefon: info@mestohrob.cz, 417 875 027
IČ (RČ):
00266337
DIČ:
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1060451369/0800
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku 2. odst. 3. smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 13. 4. 2011 č. 27/23Z/2011 a Dodatku č. 1 a
č. 2 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 12. 2012 č. 60/2Z/2012
a ze dne 16. 2. 2015 č. 75/21Z/2015, kterým byla městu Hrob poskytnuta dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci stavby „Křižanov – splašková kanalizace,
I. a II. etapa“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje ze dne 14. 12. 2015 č. xx/26Z/2015 takto:
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Článek 2. Financování
3)

Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2016. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel.
II.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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Příjemce
Město Hrob
Karel Hirsch, starosta města Hrob

Příloha č. 55 k usnesení č. 81/26Z/2015
Bod 51 Příloha č. 1

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (na ekologické a k přírodě šetrné
technologie)
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve
věcech touto smlouvou neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... ze dne .............. byl schválen
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období
2014 až 2020 (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá v souladu s tímto Programem
včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu příspěvek (dále též
„dotace“) ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31.10……….
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31.10. ...................

Pozn.: U dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu,
z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, je třeba uvést výši takových
prostředků a zdroj jejich krytí.
2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie/..případně uvést informaci v případě Dotace ve formě
vyrovnávací platby.*

4.

Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem zlepšení
stavu lesů v Ústeckém kraji, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných prací v Příloze L3 Programu a žádosti o dotaci Příloha L2 Programu
předložených příjemcem v projektu a jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha
č. 2.
2. Pracemi se rozumí činnosti uvedené jako předmět příspěvku v Příloze L3 Programu
v rámci
 příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů


příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie

3. Přesun prostředků mezi jednotlivými předměty příspěvku je možné provádět pouze za
podmínek stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího
písemného souhlasu příslušného odboru krajského úřadu (dále též „odbor ZPZ“).
V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Nejzazším termínem pro ukončení realizace prací je 31. říjen kalendářního roku, ve
kterém bude příspěvek poskytnut. Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu prací
uvedených ve vyplněné Příloze L3 Programu, která je součástí přílohy č. 2 smlouvy, a
provedených po dni po dni podání žádosti.
6. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím sazeb na technickou jednotku. Maximální
sazby za technické jednotky jsou uvedeny v Dotačním rámci, který je Přílohou L1
Programu. V případě sazbových příspěvků se skutečně vynaložené náklady
neprokazují.
7. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve
dvou splátkách dle požadavku uvedeného příjemcem v žádosti o poskytnutí dotace
v návaznosti na termíny dle čl. 3 odst. 3 písm. e) Programu. Dotace bude poskytnuta
na základě:
a)

Podaného avíza o ukončení prací do 5 dnů po jejich ukončení dle č. 3 odst. 3
písm. e) Programu včetně následujících dokladů:
- Písemného vyjádření odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) dle
přílohy L6 Programu o provedení prací v rozsahu odpovídajícím výši
poskytnuté dotace a sazbě na příslušnou technickou jednotku a v kvalitě dle
příslušných právních předpisů upravujících hospodaření v lesích;
- Průvodního listu použitého reprodukčního materiálu nebo listu o původu
sadebního materiálu pokud je předmětem dotace umělá obnova;

b)

Fyzického převzetí realizovaných prací, které jsou předmětem dotace, za
přítomnosti OLH a zástupce delegovaného odborem ZPZ a doloženého
oboustranně stvrzeným protokolem.
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8. Dotace je splatná nejdéle do 30 dnů od stvrzení protokolu dle přílohy L7 Programu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za realizaci lesnických prací v souladu s přílohou L3 Programu. Provést
práce uvedené v příloze L3 Programu nejpozději do 31. října kalendářního roku, ve
kterém byla dotace poskytnuta.
4. Pokud není fyzickou osobou nepodnikající realizaci prací řádně odděleně sledovat
v účetnictví, v případě obcí pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů textem „Lesnické práce podpořeny Ústeckým krajem“.
6. Předat poskytovateli doklady ve smyslu č. II odst. 7 smlouvy, a to nejpozději do 5
dnů od ukončení realizace předmětu dotace. Pokud byl předmět dotace realizován
před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předat poskytovateli doklady dle
čl. II odst. 7 smlouvy do 5 dnů od uzavření smlouvy. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen, maximálně však do 5. 11. kalendářního roku, ve kterém bude
příspěvek poskytnut
I.

Příloha L6 musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

finanční vypořádání dotace.

II. Příloha L3 (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí obsahovat:
-

přehled všech provedených prací,

-

přehled neuskutečněných prací.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace k realizaci lesnických prací v návaznosti na Přílohu L3 Programu
a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat odbor ZPZ krajského úřadu o všech změnách
týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.
9. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
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10. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
11. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
12. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží Přílohu L6 včetně Přílohy L3 Programu v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale příloha L3 nebo Příloha L6 Programu nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní Přílohu L6 nebo Přílohu L3 Programu
ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. Poskytovatel nevyplatí poměrnou část dotace:
a) Pokud příjemce nedoloží provedení prací v rozsahu a způsobem dle čl. II odst.
7 smlouvy a zástupce odboru ZPZ fyzicky nepřevezme realizované práce dle čl.
II odst. 7 smlouvy.
b) V případě, že příjemce disponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím
Evropské komise prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem na
níž se vztahuje rozhodnutí o vrácení.**
4. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení Přílohy L6 do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení Přílohy L6 do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %.

strana 5 / 9

c) předložení doplněné Přílohy L6 do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu
činí 3 %.
d) předložení doplněné Přílohy L6 do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu
činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

5. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 4 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů od doručení výpovědi.
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2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci
lesnických prací (dále jen „projekt“) uvést fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým
krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu .....................
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
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(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2. vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

Příjemce
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Kopie příloh Programu L2, L3

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Podpis

Zpracovatel
Vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.

**Odkaz

Ze dne:

na rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 13. září 1996 ve spojených věcech T-244/93 a T-486/93, Textilwerke
Deggendorf GmbH (dále jen „TWD“) versus Komise; rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15. května 1997 ve věci C355/95 P, TWD versus Komise
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Příloha č. 56 k usnesení č. 81/26Z/2015
Bod 51 Příloha č. 2
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období
2014 – 2020

I. Účel dotačního rámce
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 – 2020
(dále jen „dotační rámec/rámec“) stanoví rámcové podmínky poskytování podpory na
hospodaření v lesích ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů na období 2014 - 2020.
II. Cíl podpory
Cílem podpory stanovené dotačním rámcem je zachování a obnova lesních ekosystémů
včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity
porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození
lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.

III. Předmět a forma podpory
Podpora stanovená dotačním rámcem je poskytována ve formě příspěvků na hospodaření
v lesích. Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (sazbové příspěvky)
nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (nákladové příspěvky).
Příspěvky jsou poskytovány na následující činnosti:
-

obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
sdružování vlastníků lesů malých výměr,
ekologické a k přírodě šetrné technologie,
vybrané myslivecké činnosti1
zpracování lesního hospodářského plánu2,
chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1,

IV. Poskytovatel podpory
Poskytovatelem příspěvků podle bodu III. je Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany,
Ministerstvo životního prostředí, kraj Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký,
Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina a kraj
Zlínský. Příspěvky jsou poskytovány dle územní či gesční působnosti poskytovatele.

V. Právní základ podpory
Dotační rámec upravuje poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v návaznosti na § 46
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Poskytování příspěvků v souladu s tímto rámcem se dle poskytovatele
dále řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
1

§ 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2

1

Vlastní předpisy poskytovatele upřesňující podmínky poskytování příspěvků vymezených
rámcem.
Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 7746 ze dne 20. 11. 2013 k veřejné podpoře
č. SA.36748 (2013/N) „Dotační rámec pro poskytování příspěvků na podporu hospodaření
v lesích na období 2014–2020“. Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C
204, 1. 7. 2014, s. 1) – s účinností od 1. 7. 2015 (dále jen „Pokyny EU“). Nařízení Komise
(ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis.
VI. Doba trvání
Dotační rámec je přijímán na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020.

VII. Vymezení okruhu příjemců podpory
Příjemcem příspěvku může být:




vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel,
v případě příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uživatel honitby,
v případě příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých
dravců majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

VIII. Obecné podmínky poskytování podpory
1. Poskytovatel příspěvků může za účelem zpřesnění podmínek pro území a příspěvek
v jeho působnosti přijmout vlastní předpis respektující podmínky tohoto rámce.
Zpřesněním podmínek se rozumí stanovení poskytovaných příspěvků dle bodu III.
rámce pro příslušné období, omezení okruhu příjemců uvedených v bodě VII. rámce,
stanovení výše sazeb jednotlivých příspěvků nepřesahující maximální výši sazeb daných
rámcem, administrativních a správních úkonů a podmínek spojených s přiznáním
příspěvků včetně termínů pro podání žádosti a termínů pro vyúčtování příspěvků, formy
a způsobu podání žádosti, způsobu doložení požadovaných skutečností a rozsahu
vyúčtování poskytnutých příspěvků. Poskytovatel může vlastním předpisem dále
upřesnit podmínky pro přiznání jednotlivých příspěvků. Veškerá zpřesnění musí
zachovávat principy rámce.
2.

Příspěvky poskytované v souladu s tímto rámcem nemohou být kumulovány s podporou
z jiných veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo
fondů Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů.

3.

Jednotliví poskytovatelé koordinují poskytování příspěvků za účelem vyloučení dvojího
financování týchž způsobilých nákladů. Stejný příspěvek není na shodném území
poskytován dvěma poskytovateli.
 Ministerstvo obrany poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích, jde-li o pozemky
důležité pro obranu státu3.
 Ministerstvo životního prostředí poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích, jde-li o
pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech4.
 Kraj poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích nacházejících se na území
příslušného kraje mimo pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních

3
4

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2

parcích a jejich ochranných pásmech, a v případě, že příspěvky neposkytuje
Ministerstvo zemědělství.
 Je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo zemědělství, týká se podpora celého
území České republiky, vyjma pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků
v národních parcích a jejich ochranných pásmech.
4.

Administrativní a správní úkony spojené s přiznáním příspěvku stanoví poskytovatel
v souladu s příslušnou právní úpravou5 a vnitřními předpisy poskytovatele.

5.

O poskytnutí příspěvku, jehož poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, rozhoduje
krajský úřad v přenesené působnosti v souladu s § 46 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
O poskytnutí příspěvku, jehož poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí,
rozhoduje Ministerstvo životního prostředí. O poskytnutí příspěvku, jehož
poskytovatelem je Ministerstvo obrany, rozhoduje Ministerstvo obrany.
O poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje rozhoduje zastupitelstvo kraje či rada kraje
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Žádost o příspěvek se pro zajištění motivačního účinku podpory (v souladu s bodem 70
Pokynů EU) podává před zahájením činností, které jsou předmětem příspěvku.

7.

Motivační účinek je splněn a bod 6 není poskytovatel povinen použít v případě příspěvku
malým a středním podnikům6, který sleduje ekologické, ochranné a rekreační cíle v
souladu s oddílem 2.8 části II Pokynů EU, a je poskytován na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů nebo na zpracování lesních hospodářských plánů. Bod 6 a
přiměřeně body 11 a 12 se nepoužijí v případě příspěvku na sdružování vlastníků lesů
malých výměr, příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a příspěvků na chov a výcvik
národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.
Způsob podání žádosti o příspěvek určuje poskytovatel v rámci vlastního předpisu.

8.

Žádost o příspěvek, případně vyúčtování příspěvku, podává žadatel podacímu místu, na
formulářích předepsaných poskytovatelem. Podacím místem se rozumí
a) je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo životního
b)
c)
d)

e)

5

6

prostředí,
je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany,
je-li poskytovatelem příspěvku kraj, krajský úřad příslušného kraje,
je-li poskytovatelem příspěvku Ministerstvo zemědělství, krajský úřad, do jehož
územní působnosti patří katastrální území, na němž se lesní pozemky nacházejí;
nacházejí-li se tyto pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný
ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby či
lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,
u příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého
psa, resp. majitele umělého chovu loveckého dravce.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o
lesích, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a
lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1).
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9.

Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. Je-li předložená žádost neúplně nebo
nesprávně vyplněna, resp. doložena, vyzve podací místo žadatele k odstranění
nedostatků. Pokud žadatel v poskytovatelem vymezené době neodstraní všechny
uvedené nedostatky, mohou být položky žádosti, ke kterým se vztahují chybějící
náležitosti, neprojednány nebo zamítnuty. Zaregistrování žádosti do pořadí pro
projednání bude provedeno až po odstranění nedostatků.

10. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaevidovány.
11. Náležitosti žádosti o příspěvek stanoví poskytovatel. Žádost musí obsahovat alespoň
identifikaci žadatele, údaje o velikosti podniku, identifikaci předmětu příspěvku, umístění,
datum zahájení a ukončení prací, způsobilé náklady a částku podpory potřebnou k
provedení projektu nebo činnosti. Velké podniky musí navíc v žádosti popsat situaci, jež
by nastala v případě, že by příspěvek nebyl poskytnut.
Specifické náležitosti žádosti jsou vymezeny u konkrétního příspěvku.
12. Po obdržení žádosti musí poskytovatel provést kontrolu věrohodnosti uvedeného
srovnání situace bez poskytnutí příspěvku a potvrdit, že podpora má požadovaný
motivační účinek.
13. Je-li žadatelem jiný oprávněný uživatel, přikládá k žádosti doklad o oprávnění užívat
lesní pozemky (např. nájemní smlouvu) a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím
podpory jinému oprávněnému uživateli; oprávnění užívat lesní pozemky a souhlas
s poskytnutím příspěvku není nutné přikládat k žádosti o příspěvek na vybrané činnosti
mysliveckého hospodaření a příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých
psů a loveckých dravců.
14. V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy
osoba, která
7
a) má většinový spoluvlastnický podíl , nebo
b) je zmocněna písemnou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se
žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.
15. Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného
předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. Poskytovatel může
stanovit minimální výši finanční částky, pod kterou příspěvek nebude poskytnut.
16. V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v
oznámení, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.
17. Rozhodujícím pro poskytnutí příspěvku je dodržení povinností stanovených právními
předpisy upravujícími hospodaření v lesích, dodržení účelu a podmínek stanovených
rámcem a navazujícím předpisem poskytovatele. V případě sazbových příspěvků se
skutečně vynaložené náklady neprokazují. Při splnění uvedených podmínek je příspěvek
poskytován všem žadatelům automaticky.
18. Příspěvky jsou poskytovány do vyčerpání finančních limitů stanovených v rozpočtu
poskytovatele v daném roce nebo je lze hradit z rozpočtu roku následujícího, stanoví-li
tuto možnost poskytovatel.

7

§ 1126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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19. Za účelem dodržení maximální povolené míry podpory, z důvodu nedostatku finančních
prostředků či jiných důvodů stanovených poskytovatelem může poskytovatel přijmout
následující opatření:
a) pozastavení konkrétních předmětů příspěvků,
b) snížení konkrétních sazeb příspěvků,
c) stanovení maximálního celkového limitu příspěvku na žadatele v příslušném roce,
d) jednotné procentuální krácení příspěvku všem žadatelům.
Žadatelé musí být o přijetí uvedených opatření informováni.
20. Příspěvek na činnosti specifikované v bodě III. dotačního rámce lze poskytovat také jako
sumu jednotlivých příspěvků v případě, že taková částka nepřekročí maximální sazby
příspěvků pro jednotlivé činnosti.
21. Příspěvky stanovené rámcem nelze poskytnout:
a) žadateli, který v daném období čerpal na shodný předmět podporu z jiných veřejných
zdrojů,
b) žadateli, který je podnikem v obtížích ve smyslu Pokynů EU,
c) žadateli, na kterého se vztahuje dosud neuhrazený příkaz k navrácení podpory na
základě předchozího rozhodnutí Komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou s vnitřním trhem.
22. Nevyrovnané splatné závazky vůči státnímu rozpočtu či rozpočtu kraje, případně dalším
institucím, jež stanoví poskytovatel, mohou být důvodem zamítnutí příspěvku.
23. Porušení lesního zákona a dalších právních předpisů upravujících hospodaření v lese
nebo zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, může být
důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek.
24. Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na
žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v tomto rozsahu:
a) jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby,
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
c) úplná adresa bydliště, popř. sídla,
d) předmět příspěvku,
e) výše poskytnutého příspěvku.
25. Kontrola dodržení podmínek stanovených příjemci je vykonávána podle zvláštních
právních předpisů8 a vnitřních předpisů poskytovatele.
26. Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě
nebo došlo k uvedení nepravdivých údajů, je přípěvek odpovídajícím způsobem krácen,
případně zamítnut nebo se postupuje podle zvláštního právního předpisu9.
27. Poskytnutý finanční příspěvek je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.

8

9

Např. zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů.
Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009, § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
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28. Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do
styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o
těchto informacích podle zvláštního právního předpisu10.
29. Příspěvky vymezené dotačním rámcem lze poskytnout až po jeho schválení Evropskou
komisí.
30. Pro účely příspěvků poskytovaných podle dotačního rámce a navazujících předpisů
poskytovatele se lesem rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k
plnění funkcí lesa11
31. Poskytovatel je povinen od 1. 7. 2016 zaznamenávat do centrálního evidenčního
systému veřejných podpor údaje o poskytnuté veřejné podpoře přesahující limit 500 000
EUR v souladu s požadavkem transparentnosti stanoveným v oddíle 3.7 Pokynů EU.

10
11

§ 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
§ 2 zákona č. 289/1995 Sb.
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Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Příspěvky jsou směřovány na obnovu, zajištění a výchovu porostů v imisních oblastech,
porostů v národních parcích a jejich ochranných pásmech a ostatních porostů
Předmět příspěvku:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou – opakovaná.
d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni,
zvěři, klikorohu a myšovitým) u porostů v imisních oblastech12,
e) zajištění lesních porostů13 v zákonné lhůtě14 u porostů v národních parcích a jejich
ochranných pásmech a u ostatních porostů,
f) zřizování nových oplocenek o stanovené minimální výšce (min. 160 cm) za účelem
zajištění lesních porostů nebo jejich částí se stanoveným minimálním plošným
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin (min. 30 %),
g)
individuální ochrana sazenic proti zvěři.
h) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě,
i) rekonstrukce porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A a B, přeměna porostů
s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po ostatních škodách (např. zvěř,
požár),
j) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní
úmyslná těžba).
Sazba příspěvku:
Předmět příspěvku
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny15
- základní dřeviny
Umělá obnova sadbou – první
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
Umělá obnova sadbou – opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeni
- ochrana kultur proti zvěři
- ochrana kultur proti klikorohu
- ochrana kultur proti myšovitým
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny
- základní dřeviny
12
13
14
15

Technické
jednotky

Maximální sazba

Kč/ha
Kč/ha

30 000
20 000

Kč/sazenici
Kč/sazenici

12
9

Kč/sazenici
Kč/poloodrostek
Kč/odrostek
Kč/sazenici

9
30
40
8

Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha
Kč/ha

4 500
3 500
1 000
2 500

Kč/ha
Kč/ha

50 000
30 000

Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
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Zřizování nových oplocenek

Kč/km

70 000

Individuální ochrana sazenic proti zvěři
- meliorační a zpevňující dřeviny

Kč/sazenice

50

Zlepšování kvality lesní půdy – hnojení
k jednotlivým sazenicím při výsadbě

Kč/ha

2 000

Výchova lesních porostů do 40 let skutečného
věku
- prořezávky
- předmýtní úmyslná těžba

Kč/ha
Kč/ha

5 000
4 000

Kč/ha

10 000

Rekonstrukce porostů náhradních dřevin
v imisních oblastech A a B, přeměna porostů
s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukce
porostů po ostatních škodách

Kritéria příspěvku:
Poskytovatel může rozlišit výši sazeb podle typologické skladby (soubory lesních typů),
kategorie lesa (lesy ochranné, lesy zvláštního určení, lesy hospodářské), případně dalších
kritérií. V případě porostů v imisních oblastech může být sazba stanovena poskytovatelem
odlišně pro pásma ohrožení imisemi12 A a B.
Způsob výpočtu příspěvku:
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických
jednotek (např. ha, počet sazenic, km).
Podmínky přiznání příspěvku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření
v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků,
které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby
schopného sadebního materiálu16,
dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu17,
příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované
ploše je
 alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu18 nebo

16

Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů.
17
Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
18
Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
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 alespoň minimální procentuální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin19,
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje dle následujících variant (stanoví
poskytovatel)
- nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na hektar stanoveného pro
příslušnou dřevinu18 nebo
- do výše procenta zastoupení dle lesního hospodářského plánu, lesní hospodářské
osnovy,
za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem
klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných
lesních porostů do stanoveného procenta obnovované plochy (max. 30 %), u
prostokořenného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a u obalovaného materiálu
do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti
zvěři,
poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná zpravidla dvojnásobným školkováním,
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních
výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním,
podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních
výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje maximálně dvakrát za období
platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy,
v případě porostů v národních parcích a jejich ochranných pásmech je příspěvek
poskytován pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny,
příspěvek se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na
ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu20,
v případě rozlišení sazeb dle kritérií může žadatel při splnění několika kritérií použít
výhodnější sazbu.

Specifické náležitosti žádosti:
Pokud je předmětem příspěvku umělá obnova, průvodní list použitého reprodukčního
materiálu nebo list o původu sadebního materiálu21.

19
20
21

Přílohy č. 3 vyhl. č. 83/1996 Sb.
§ 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 16, 17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů nebo příloha č. 4 uvedeného
zákona.
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Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr
Předmět příspěvku:
a)
b)
c)

náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,
náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 do 1 000 hektarů,
náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:
1.
2.

velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu běžného roku,
velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu běžného roku
zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:
Velikost
sdruženého
majetku
v hektarech

Technické
jednotky

Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 ha

do 50 ha

do 150 ha

do 300 ha

od 150 do 500

Kč/ha

300

150

100

-

nad 500 a do 1000

Kč/ha

350

200

150

50

nad 1 000

Kč/ha

400

250

200

100

Způsob výpočtu příspěvku:
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních
majetků k 1. lednu běžného roku, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu k velikosti
sdruženého lesního majetku celkem.
Podpora je omezena limitem podpory de minimis.
Podmínky přiznání příspěvku:
1.
2.
3.
4.
5.

sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním
majetku,
minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,
sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je
vymezeno smlouvou o sdružení,
členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,
sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Specifické náležitosti žádosti:
Smlouva o sdružení vlastníků lesa.
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Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie
Předmět příspěvku:
a)
b)
c)
d)

vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu,
přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemi stroji
s celkovou hmotností do 10 tun,
e) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.
Možná kritéria příspěvku:
Poskytovatel může rozlišit výši sazeb podle typologické skladby (soubory lesních typů),
kategorie lesa (lesy ochranné, lesy zvláštního určení, lesy hospodářské), případně
dalších kritérií.
Sazba příspěvku:
Technické
jednotky

Maximální sazba

Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou

Kč/m3

100

Vyklizování nebo přibližování dříví koněm

Kč/ m3

40

Vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm

Kč/ m3

40

Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi

Kč/m3

30

Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením

Kč/ha

12 000

Předmět příspěvku

Způsob výpočtu příspěvku:
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických
jednotek (m3, ha).
Podmínky přiznání příspěvku:
1.
2.
3.

kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření
v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj
výhodnější.
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Příspěvek na vybrané myslivecké činnosti
Předmět příspěvku:
Příspěvky poskytované sazbou
a) zlepšování životního prostředí zvěře
 založení nebo údržba políček pro zvěř pro spárkatou nebo drobnou zvěř s výměrou
maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního
políčka je 0,05 ha a maximální výměra je 1 ha,
 zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,
 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek
v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících
podmínky zvláštních právních předpisů22, v počtu maximálně 1 ks na 100 ha honitby,
 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky,
kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 2 ks na 1 ha vodní plochy v honitbě,
 pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata
divoká v počtu maximálně 1 ks na 150 ha honitby,
b) podpora ohrožených druhů zvěře

 vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva
hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) a zajíce polního v lokalitách jejich
přirozeného výskytu v rámci honitby (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje
na vypouštění po zakomorování),
 pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro
koroptve polní v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),
d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

 výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, v počtu maximálně
1 ks/100 ha honitby,
 výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a
trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 ks berliček na 1 ha zemědělské
půdy v honitbě,

e) veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

 nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře;
příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním
vyšetřením odebraných vzorků z ulovené zvěře.

Nákladové příspěvky
 laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech
zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou (serologické,
virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření).

22

§ 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
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Výše příspěvku a způsob výpočtu:
Příspěvky poskytnuté sazbou
Technické
jednotky

Předmět příspěvku
Založení nebo údržba políček pro zvěř pro spárkatou nebo
drobnou zvěř
Zřizování napajedel pro zvěř
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové
betonové nory
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových
lapacích zařízení
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových
hnízdních budek pro vodní ptáky
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových
odchytových zařízení na prasata divoká
Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců
ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného
výskytu
- tetřev hlušec
- tetřívek obecný
- koroptev polní
- zajíc polní
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných
přístřešků pro koroptve
Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárové
- bílého jelena
Použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských
kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budek
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce
(berličky) na zemědělské půdě
Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu
parazitóz u spárkaté zvěře

Indikace

Sazba

Kč/ha

G

a

1

5 000

Kč/ks
Kč/ks

G
G

a
a

2
3

1 500
2 000

Kč/ks

G

a

4

1 000

Kč/ks

G

a

5

500

Kč/ks

G

a

6

8 000

Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks

G
G
G
G
G

b
b
b
b
b

1
2
3
4
4

8 000
5 000
300
1 500
200

Kč/ks
Kč/ks

G
G

c
c

1
2

1 500
1 500

Kč/ks
Kč/ks

G
G

d
d

1
2

250
40

Kč/kg

G

e

1

200

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg);
u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku,
maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Nákladové příspěvky
 výše příspěvku se stanoví na 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na
laboratorní vyšetření,
 žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně
z přidané hodnoty,
 příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované
v běžném roce, vyjma příspěvku na laboratorní vyšetření na tularemii, který může být
poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.
Podmínky přiznání příspěvku:
Příspěvky poskytnuté sazbou
U příspěvků podle písm. a)
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kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční
činnosti a musí sloužit pouze svému účelu,
pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit
svému účelu,
příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo
odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let.

U příspěvků podle písm. b)
 nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli
vypuštění v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
 zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být v dané honitbě předmětem komerční
činnosti (např. prodej) ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění,
 chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu23,
 všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,
 vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa
a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
 minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní a 10 ks zajíce
polního,
 při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1:1 až 3:5,
 příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 5 let.
U příspěvků podle písm. c)
 žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na příslušný rok24,
 žadatel vede evidenci chovaných jedinců.
Při určování výše příspěvku je rozhodující počet kusů k 31. 3. kalendářního roku, ve kterém
byla žádost podána, maximálně do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní
správy myslivosti.
U příspěvku podle písm. e)
 žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na příslušný rok24.
Nákladové příspěvky


Žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na příslušný rok24.

Specifické náležitosti žádosti:
Příspěvky poskytnuté sazbou
U příspěvků podle písm. a)
 čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován
příspěvek, nebo se založením nebo údržbou políček pro zvěř pro spárkatou nebo
drobnou zvěř na jeho honebním pozemku s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu
katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
 zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000; v případě
zřizování napajedel pro zvěř, instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdních
budek nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto
zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),
 v případě založení nebo údržby políček pro zvěř agrotechnická dokumentace obsahující
zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek
23

§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
§ 5 zákona č. 449/2001 Sb.
24
§ 36 zákona č. 449/2001 Sb.
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nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne
políčko pro zvěř sloužit svému účelu,
v případě zřizování napajedel pro zvěř, instalace betonové nory, lapacího zařízení,
hnízdních budek a odchytového zařízení technická dokumentace a zápis o instalaci.

U příspěvků podle písm. b)
 koncepce podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,
 zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob
vypouštění na běžný rok,
 v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře
pravomocný souhlas k vypuštění do přírody či pravomocně povolenou výjimku25,
popřípadě pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře i jejich vývojových stádií,
 v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve polní technická
dokumentace.
U příspěvků podle písm. c)
 koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
 platný plán mysliveckého hospodaření na příslušný rok24, který je s v souladu s koncepcí
oborního chovu.
U příspěvků podle písm. d)
 čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl
vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo
rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na jeho honebním pozemku s
uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek
nachází,
 projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění hnízdních
podložek, budek nebo berliček do mapy 1:25 000 nebo 1:10 000 se zřetelným
označením hnízdních podložek, budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na
které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,
 zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek nebo o rozmístění berliček.
U příspěvku podle písm. e)
 protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem,
 kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu,
 platný plán mysliveckého hospodaření na příslušný rok24.
Nákladové příspěvky
 protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného
daňového dokladu za provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a
cenou,
 platný plán mysliveckého hospodaření na příslušný rok24.

25

§ 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
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Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu
Předmět příspěvku:
 zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán.
Kritéria příspěvku:
 rozsah zpracování plánu v digitální formě v souladu s platným informačním standardem
lesního hospodářství (ISLH).
Výše příspěvku:
 skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených faktur, maximálně však do výše
300 Kč na 1 hektar,
 žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně
z přidané hodnoty.
Způsob výpočtu příspěvku:
 výše příspěvku se stanoví součinem částky skutečně vynaložených přímých nákladů na
1 ha dle předložených kopií faktur, nejvýše však 300 Kč na 1 ha, a plochy pozemků
(PUPFL) v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu ke schválenému lesnímu
hospodářskému plánu.
Podmínky přiznání příspěvku:
1. doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,
2. předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní
správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro
potřeby orgánů státní správy lesů, případně pro potřeby administrace dotačních titulů
PRV, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené
Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad
Labem),
3. soulad výstupů s Informačním standardem lesního hospodářství vydávaným
Ministerstvem zemědělství, v rozsahu povinných položek dat LHP a povinné
kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy,
Specifické náležitosti žádosti:
 průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu,
 kopie faktur vztahujících se k vyhotovení lesního hospodářského plánu,
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Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců
Předmět příspěvku:
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér a český fousek,
b) úspěšný odchov loveckého dravce26 vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní,
sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Sazba příspěvku:
Předmět příspěvku
Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriér
- český fousek
Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého
chovu
- jestřáb lesní
- sokol stěhovavý
- raroh velký
- orel skalní

Technické
jednotky

Sazba

Kč/výkon
Kč/výkon

2 000
2 000

Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks

7 000
5 000
5 000
5 000

Způsob výpočtu příspěvku:
Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet výkonů,
počet kusů).
Podmínky přiznání příspěvku:
1. příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za splnění každého jednotlivého

výkonu jedenkrát za život psa,
2. lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,
3. příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici

a tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu 2 týdnů od podání žádosti.
Specifické náležitosti žádosti:


U příspěvků podle písm. a)
potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu.

U příspěvků podle písm. b)
 osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle
zákona o ochraně přírody a krajiny27 nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních
činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím
obchodování s ohroženými druhy28,
 potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
 potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

26

§44 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
28
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění.
27
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Příloha č. 57 k usnesení č. 81/26Z/2015
Bod 51 Příloha č. 3

Stanovení předmětu příspěvku v roce 2016 v souladu s čl. 3 odst. 2
Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
Ústeckého kraje na období 2014 až 2020
1)

Příspěvky lze uplatnit na lesní porosty lokalizované v pásmech C až D dle
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
Předmět příspěvku

A) Umělá obnova sadbou – první
a1 - meliorační a zpevňující dřeviny
a2 - základní dřeviny

C) Umělá obnova sadbou – opakovaná
c1 - meliorační a zpevňující dřeviny
c2 - základní dřeviny

Technické
jednotky

Maximální
sazba
(TJ)
Kč

sazenice
sazenice

12
9

sazenice
poloodrostek
odrostek
sazenice

9
30
40
8

Upřesnění
Součet ploch PUPFL
uvedený žadatelem
v příloze L3 pro indikace
a1, a2 může činit
maximálně 10 %
z celkové výměry PUPFL
určené k první obnově*
deklarované žadatelem
v části III. bodu 3 písm. a)
žádosti o příspěvek dle
přílohy L2

Před provedením
opakované sadby, nutno
doložit fotodokumentaci
poškozeného stavu.

*V návaznosti na přílohu č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

Minimální výše požadovaného příspěvku v součtu všech indikací činí 20 000 Kč.
2) V případě

převisu objemu požadovaných finančních prostředků nad
možnostmi rozpočtu Programu budou požadované prostředky všem
žadatelům kráceny jednotným koeficientem.

3) Termín pro předložení žádostí bude upřesněn ve výzvě.

-

Příloha č. 58 k usnesení č. 82/26Z/2015
Bod 52 Příloha č. 1

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.……….
ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ...................

Pozn.: U dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu,
z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, je třeba uvést výši takových
prostředků a zdroj jejich krytí.
2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4.

(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
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o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného
pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým
polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů
a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako
její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
6. Dotace bude poskytnuta
Varianta č. 1
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Varianta č. 2
-

ve splátkách………..
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(Uvést výši jednotlivých splátek (částek) nebo způsob jejich stanovení, termíny
poskytnutí splátek.)
a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
-

bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách
….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole
finančního vypořádání poskytovatelem.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předložit poskytovateli zprávu o průběžném plnění projektu (dále jen ,,průběžná
zpráva“). Průběžná zpráva bude předložena poskytovateli vždy nejpozději …. dnů
před splatností další splátky a bude obsahovat stručný popis realizovaného
projektu za dané období. Poskytovatel má právo posunout termín splatnosti další
splátky dotace o počet dní, o který je příjemce v prodlení s předložením průběžné
zprávy.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
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prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

-

další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních
prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor …………..
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
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uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.

12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
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Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě
neinvestiční dotace se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
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d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 59 k usnesení č. 83/26Z/2015
Bod 53 Příloha č. 1

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.……….
ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ...................

Pozn.: U dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu,
z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, je třeba uvést výši takových
prostředků a zdroj jejich krytí.
2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4.

(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
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o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného
pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým
polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů
a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako
její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
6. Dotace bude poskytnuta
Varianta č. 1
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Varianta č. 2
-

ve splátkách………..
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(Uvést výši jednotlivých splátek (částek) nebo způsob jejich stanovení, termíny
poskytnutí splátek.)
a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
-

bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách
….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole
finančního vypořádání poskytovatelem.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předložit poskytovateli zprávu o průběžném plnění projektu (dále jen ,,průběžná
zpráva“). Průběžná zpráva bude předložena poskytovateli vždy nejpozději …. dnů
před splatností další splátky a bude obsahovat stručný popis realizovaného
projektu za dané období. Poskytovatel má právo posunout termín splatnosti další
splátky dotace o počet dní, o který je příjemce v prodlení s předložením průběžné
zprávy.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
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prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

-

další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních
prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor …………..
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
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uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.

12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
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Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě
neinvestiční dotace se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
strana 8 / 10

d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 60 k usnesení č. 84/26Z/2015
Jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 14.12.2015 - Příloha č. 1 - Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 28
okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 28

část název části požadavek
od
kódu obce

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady realizace

typ změny

tis. Kč

1

Louny

Louny

Vršovice

0174. Vršovice
01

Obce
Vršovice

8 044 Kč

Ing. Robert
Klement

návrh na
dle získání gravitační
finančních kanalizace
změnu
PRVKÚK prostředků z s výtlaky
z května
dotačních nahrazena
2015
prostředků
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PRVKÚK:
Obec Vršovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.
V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci „Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Vršovice v celkové délce 2639 m (1852,4 m
gravitační PVC DN 250, 786,6 m výtlaky PP DN 80 se třemi čerpacími stanicemi), která bude výtlakem napojena na stávající výtlačné potrubí Černice - Louny, které je propojeno na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.
Změna:
Obec bude odkanalizována tlakovou kanalizací v dimenzích DN 80 a DN 50. Z produkčních míst budou splaškové vody přečerpávány do systému tlakové kanalizace zaústěné do stávajícího výtlaku převádějící splaškové vody z Černčic a Obory na ČOV Louny. Celková délka
tlakové kanalizace je 2 221 m.
Komentář KÚÚK: Jde již o druhý návrh změny výhledového řešení odvedení a čištění odpadních vod v obci Vršovice, na místo gravitačního odkanalizování s přečerpáváním (záměr schválený v roce 2008), se obec rozhodla řešit odvedení odpadních vod z obce tlakovou
kanalizací. Jedním z důvodů jsou nižší investiční náklady na tlakovou kanalizaci, kterou je možné řešit bez výkopově. Návrh je podpořen kladnými stanovisky dotčeného orgánu územního plánování, vodoprávního úřadu, správce povodí a vodního toku a vlastníkem a
provozovatelem dotčené kanalizace. Ministerstvo Zemědělství vyjádřilo nesouhlas s návrhem tlakové kanalizace s odůvodněním vyšších provozních nákladů u tlakové kanalizace. Záměr gravitační kanalizace s přečerpáváním naráží na nesouhlasné stanovisko AOPK.
Důvodem jsou havarijní přelivy gravitační kanalizace zaústěné do slepého ramena řeky Ohře. Obec Vršovice se i přes nesouhlasné stanovisko MZe trvá na podaném návrhu na změnu PRVKÚK z následujících důvodů:
1) při volbě gravitačního odkanalizování s přečerpáváním není možné odkanalizovat 6 nemovitostí, které se nacházejí 1,0 až 2,5 metru pod vozovkou, ve které bylo plánováno uložení kanalizace,
2) na zastavěné území obce zasahuje stanovené záplavové území řeky Ohře Q100 a plánovaná čerpací stanice ČS1, která má sloužit pro přečerpání veškerých odpadních vod z obce, byla navržena na břehu řeky a musela by být odstavena již při průtocích Q5 a Q10, což by
vedlo k využití havarijních přelivů do Ohře a slepého ramene Ohře,
3) reálné investiční náklady gravitační kanalizace s přečerpáváním dosahují částky, kterou není schopna obec spolufinancovat,
4) povolení k vypouštění odpadních vod z dešťové kanalizace do Ohře je platné do 31.12. 2015, na tuto dešťovou kanalizaci jsou některé nemovitosti napojeny přes septiky, pokud se obci nepodaří vybudovat centrální kanalizaci vystavuje se riziku sankcí za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace,
5) obec leží bezprostředně u řeky Ohře, je zde zvýšená hladina podzemní vody a písečné podloží.
V neposlední řadě považuje obec kanalizaci společně s vodovodem za standart moderního světa a snaží se o vybudování kanalizace již desítky let.
Podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele činí 30 703 Kč. Aktualizace PRVKÚK spočívající v odkanalizování obce Vršovice prostřednictvím tlakové kanalizace se doporučuje, zejména s ohledem na 70 (osloveno 101 dotčených nemovitostí)
písemných souhlasů budoucích odběratelů, s umístěním domovních tlakových čerpacích stanic na jejich pozemcích. Souhlasy obyvatel byly doloženy na podporu předloženého záměru.

Příloha č. 61 k usnesení č. 84/26Z/2015
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2008
Změna 2015_návrh
CZ042.3507.4207.0174 Vršovice
.0174.01 Vršovice
identifikační číslo obce 018661
kód obce 00001
Změna 2008 je vyznačena modře kurzívou
Změna 2015 je vyznačena modře kurzívou

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních
vod
Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
výkazy
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
ÚPN SÚ Vršovice – Ing. Chlouba – 02/1998
Žádost obce Vršovice v zastoupení společností PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.,
ze dne 13. 3. 2008
Návrh obce Vršovice na změnu PRVKÚK z května 2015, zpracovaný Ing. Robertem
Klementem.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Vršovice leží severovýchodně od Loun v nadmořské výšce 174 - 180 m n. m. Jedná se
o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna
převážně rodinnými domy. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nezasahuje do
žádného ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Vršovice je zásobována ze skupinového vodovodu OP-SK-LN.039.23, který je napojen
na oblastní vodovod Přísečnice.
Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

×××××
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2008
Změna 2015_návrh
Vodovod v obci je v celém rozsahu bez provozních problémů. Předpokládá se postupná
rekonstrukce řadů.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8,
9, 10, 11.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Vršovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Louny.

×××××
S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém
a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.
Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
V roce 2003 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení na akci
„Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny“. Předmětem projektové
dokumentace je výstavba splaškové kanalizace v obci Vršovice v celkové délce 2639 m
(1852,4 m gravitační PVC DN 250, 786,6 m výtlaky PP DN 80 se třemi čerpacími stanicemi),
která bude výtlakem napojena na stávající výtlačné potrubí Černice - Louny, které je
propojeno na kanalizační systém města Louny zakončený ČOV Louny.
Obec bude odkanalizována tlakovou kanalizací v dimenzích DN 80 a DN 50. Z produkčních
míst budou splaškové vody přečerpávány do systému tlakové kanalizace zaústěné do
stávajícího výtlaku převádějící splaškové vody z Černčic a Obory na ČOV Louny. Celková
délka tlakové kanalizace je 2 221 m.
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Příloha č. 62 k usnesení č. 87/26Z/2015
Příloha č. 1

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Inovační vouchery ÚK 2016

1

Příloha č. 1

1. Cíle a přínosy programu
Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také „program“) podporuje spolupráci
podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje s výzkumnými organizacemi z České republiky. Finanční
podpora motivuje firmy k navázání kontaktu s výzkumnými organizacemi. Cílem programu je, aby
první vzájemné seznámení posléze přerostlo v trvalou spolupráci.
Inovační voucher (dále také „voucher“) je jednorázová dotace, kterou může podnikatelský subjekt
získat na pořízení služeb, které mu poskytne výzkumná organizace. Firmy tak mohou využít znalosti
nebo kapacity, kterými samy nedisponují, a díky tomu inovovat své produkty, procesy nebo služby.
Inovační vouchery zvyšují konkurenceschopnost podniků z Ústeckého kraje. Zároveň podporují
spolupráci výzkumné sféry s oblastí aplikace.

2. Poskytovatel dotace
Garantem programu a poskytovatelem dotace je Ústecký kraj (dále také „poskytovatel dotace“).
Administrátorem programu je Inovační centrum Ústeckého kraje (dále také „administrátor“). Úkolem
administrátora je spolupráce na návrhu konceptu programu, koordinace, sběr a administrace žádostí.
Program byl projednán Krajskou radou pro konkurenceschopnost a schválen Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne...
3. Žadatel
Žadatelem o voucher a jeho příjemcem se může stát jakákoliv fyzická osoba podnikající, která má
zaměstnance nebo obchodní společnost (akciová společnost, společnost s ručením omezeným,
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo obdobná právnická osoba), dále jen
„žadatel“.
Žadatel musí splňovat následující podmínky:
-

má sídlo nebo pobočku na území Ústeckého kraje
nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení
a zdravotním pojišťovnám.
nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
nepodal návrh na povolení vyrovnání, ani vůči němu nebyl podán návrh na prohlášení
konkursu na jeho majetek.
není v úpadku či v likvidaci.
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin. Tento předpoklad musí splňovat i statutární
orgán žadatele.
není podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 651/2014).
jeho statutární orgán ani žádný ze členů jeho statutárního orgánu není v pracovněprávním
vztahu s výzkumnou organizací, která má být poskytovatelem znalostí, ani není členem
představenstva či dozorčí rady nebo jinak ve střetu zájmů vůči výzkumné organizaci.
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-

žadatel nemůže získat voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro podporu de
minimis.
Podnikatelský subjekt, který již získal inovační voucher podporující spolupráci s danou VaV
institucí, bude moci žádat o inovační voucher pouze pro navázání prvotní spolupráce s jinou
VaV institucí a pro jinou službu související s inovací konkrétního produktu.

4. Poskytovatel znalostí
Poskytovatelem znalostí může být jakákoliv výzkumná organizace na území České republiky, která
splňuje podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a Zákona
130/2002 Sb. a je zařazena do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(www.isvav.cz ).
Poskytovatel znalostí určí pro spolupráci se žadatelem o voucher a s poskytovatelem dotace svou
kontaktní osobu.

5. Podporované aktivity
Podporovanou aktivitou programu je nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity.
Znalosti získané díky voucheru budou použity na inovace produktů, procesů či služeb.
Způsobilými činnostmi jsou:
-

-

Diagnostika, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty – tyto činnosti
jsou způsobilé pouze za podmínky, že jsou nezbytné a budou využity pro zavedení inovace
(výrobku, služby, procesu, apod.).
Návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
Vývoj softwaru či hardwaru.
Vývoj materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, zkušebního polotovaru, funkčního
vzorku.
Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem zvýšení efektivity nebo
snížení nákladů.
Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů.
Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.
Design nových výrobků - průmyslový, produktový.

Nezpůsobilými činnostmi jsou:
-

Rešerše, průzkumy trhu, ekonomické analýzy prodejnosti, podpora exportu.
Tréninky a školení pro zaměstnance či management.
Stáže pro studenty.
Dotační, ekonomické, právní poradenství a služby.
Běžně se opakující služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.).
Služby v oblasti marketingu a propagace.
Výroba výrobků či běžných polotovarů.
Jiné činnosti, které nejsou uvedené mezi způsobilými.
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-

Činnosti v rozporu s Nařízením Evropské komise č.1407/2013 a č.1408/2013, o použití článků
107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013.

6. Způsobilé výdaje
Způsobilým výdajem v programu jsou pouze výdaje na nákup služeb, a to takových, jež jsou uvedeny
v žádosti o voucher. Způsobilé výdaje odpovídají kategoriím způsobilých činností.
Způsobilým výdajem jsou výdaje pouze za takové služby, jejichž poskytování začalo až po schválení
poskytnutí voucheru.
Daň z přidané hodnoty není způsobilým výdajem.

7. Finanční rámec programu, výše a charakter dotace
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci
podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje. Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016 vychází ze schváleného
rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 a činí 1,5 mil. Kč.
Dotace je poskytována na způsobilé výdaje.
Podíl dotace je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu.
Vlastní náklady žadatele tvoří minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu.
Celkový finanční objem spolupráce mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí není stanoven.
Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
Maximální výše dotace je 120 000 Kč
Dotace je poskytnuta jako veřejná podpora v režimu de minimis.
Způsobilé náklady projektu nesmějí být zároveň kryty prostřednictvím jiné formy veřejné podpory.
8. Žádost o voucher
Žádost o poskytnutí voucheru (dále „žádost“) se předkládá na základě výzvy, jež je zveřejněna na
internetových stránkách programu. Výzva stanovuje termín pro odevzdání žádostí a jejich náležitosti.
Žádost se předkládá prostřednictvím on-line formuláře umístěného tamtéž a současně v jednom
exempláři ve vytištěné podobě (podepsaný) se všemi přílohami, nebo elektronicky do datové
schránky
Jeden právní subjekt může předložit nejvýše jednu žádost v daném ročníku programu.
V žádosti žadatel především popíše, jakým způsobem bude poskytnutá znalost využita pro zvýšení
jeho konkurenceschopnosti, a to včetně pozitivních ekonomických výsledků.
4
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Povinnou součástí žádosti je Nabídka poskytnutí znalostí (dále „nabídka“). Tu vystavuje poskytovatel
znalostí. Nabídka má rozsah max. 4 strany formátu A4 a obsahuje následující informace:
-

Kdo je adresátem nabídky.
Kdo bude nabídku realizovat (pracoviště, odpovědný pracovník).
Předmět nabídky – stručný, konkrétní a srozumitelný popis.
Předpokládané výstupy.
Předpokládaný položkový rozpočet a celková cena (bez DPH).
Kontaktní osoba poskytovatele znalostí.
Podpis odpovědného pracovníka.

Další přílohy žádosti jsou uvedeny ve výzvě. Vzory příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách
programu.

9. Výběr příjemců
Příjemcem voucheru se stává žadatel, který úspěšně projde procesem výběru (dále také „příjemce“).
Výběr probíhá ve dvou fázích: administrativní kontrola a věcná kontrola.
1. Administrativní kontrola
Kontrolu provádí komise složená ze zástupců poskytovatele dotace a administrátora. Kontroluje se
splnění předepsaných formálních náležitostí, a to zda:
-

Žádost byla doručena dle postupu stanoveného ve výzvě, s využitím stanovených formulářů a
v termínu.
Údaje o žadateli souhlasí s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.
Žadatel splňuje stanovené podmínky.
Žádost včetně všech příloh má předepsanou formu, je řádně vyplněna a obsahuje všechny
požadované údaje.
Žádost je podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele.
Nabídka je vystavena schváleným poskytovatelem znalostí, obsahuje požadované informace
a je podepsána oprávněnou osobou.
Rozpočet žádosti odpovídá finančnímu rámci programu.

Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria administrativní kontroly, budou z dalšího hodnocení vyloučeni
a budou o tom informováni.
2. Věcná kontrola
Kontrolu provádí hodnoticí komise složená ze zástupců poskytovatele dotace, administrátora,
krajského S3 manažera, dvou zástupců poskytovatelů znalostí/nezávislých expertů a zástupce státní
příspěvkové organizace – agentury CzechInvest. Složení komise bude schváleno Radou Ústeckého
kraje a bude zveřejněno na internetových stránkách programu.
Kontroluje se věcná stránka žádosti, a to zda:
-

Obsah žádosti je v souladu s cíli programu.
Činnosti, na něž je žádána dotace, jsou způsobilými činnostmi vymezenými v programu.
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-

Služba, která je předmětem žádosti, je potřebná k inovačním aktivitám žadatele.
Realizace projektu bude mít ekonomický přínos pro žadatele.

Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria věcné kontroly, budou z dalšího hodnocení vyloučeni a budou
o tom informováni.
Pokud finanční alokace programu nepostačí k pokrytí požadavků všech žadatelů, kteří splnili
administrativní a věcnou kontrolu, vybere hodnoticí komise příjemce losováním za přítomnosti
notáře.
Seznam úspěšných žadatelů, případně náhradníků, bude zveřejněn na internetových stránkách
programu.
Všichni žadatelé budou o výsledku písemně informováni.

10. Čerpání voucheru
Vybraní příjemci uzavřou s poskytovatelem dotace smlouvu o poskytnutí voucheru. Smlouva vymezí
podmínky, jejichž splnění je nutné pro následné proplacení voucheru. V případě nedodržení smlouvy
ze strany příjemce je poskytovatel dotace oprávněn od smlouvy o poskytnutí voucheru odstoupit.
Dále příjemce uzavře smlouvu o dílo s poskytovatelem znalostí. Přílohou této smlouvy je Nabídka
poskytnutí znalostí, kterou příjemce předkládal při žádosti o voucher. Na základě této smlouvy o dílo
dodá poskytovatel znalostí příjemci dohodnutou službu a příjemce zaplatí poskytovateli znalostí
dohodnutou cenu.
Po realizaci zakázky podává příjemce žádost o proplacení inovačního voucheru. Spolu s žádostí
předkládá:
-

-

Kopii faktury vystavené poskytovatelem znalostí.
Kopii předávacího protokolu mezi příjemcem a poskytovatelem znalostí; protokol potvrzuje,
že dílo bylo realizováno dle zadání, řádně, bez vad a nedodělků a že příjemce voucheru
přebírá výsledky díla.
Závěrečnou zprávu o realizaci zakázky.

Nejdelší možný termín realizace zakázky je uveden ve výzvě. Vzor žádosti o proplacení voucheru a
formulář závěrečné zprávy je uveden na internetových stránkách programu.
Poskytovatel dotace příjemci potvrdí obdržení požadovaných dokumentů a při splnění podmínek
programu voucher proplatí.

11. Časový rámec programu
Vyhlášení programu
Předkládání žádostí
Hodnocení žádostí
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí podpory

20. 12. 2015
20. 1. – 26. 2. 2016
Březen 2016
Duben 2016
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Oznámení o poskytnutí/neposkytnutí podpory
Dokončení projektů

Duben 2016
30. 11. 2016

12. Další informace
Všechny zúčastněné subjekty se zavazují, že na vyžádání poskytnou administrátorovi informace
potřebné pro hodnocení úspěšnosti programu inovačních voucherů.
Na voucher není právní nárok. O konečné výši voucheru rozhoduje poskytovatel dotace.
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ověřit u třetích osob informace uvedené žadatelem.
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na změnu podmínek programu.
Hlavním zdrojem informací pro zúčastněné subjekty jsou internetové stránky programu:
www.icuk.cz, sekce Inovační vouchery.
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bod 58.3 příloha 1

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2016
Datum
28. 1.

25. 2.

24.3.

Program
Informace vedoucího odboru SMT – úkoly na rok 2016
Zhodnocení ODM 2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy v Ústeckém kraji 2016 - 2020

Krajský úřad

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
v Ústeckém kraji za školní rok 2014-2015
Dotační program „Sport 2015“ a „Volný čas 2015“
(společné zasedání VVVZ a Komise pro sport a volný čas)

Krajský úřad

Návštěva - Střední škola, gastronomická a automobilní
Chomutov, příspěvková organizace

Chomutov

Informace ředitele SPZ Triangle - nábor budoucích
zaměstnanců

21. 4.

Místo
konání čas

Informace ředitele Úřadu práce Ústí nad Labem

9:00

9:00

9:00
Krajský úřad
9:00

26. 5.

Pokračování spolupráce VVVZ a HSR-ÚK

Krajský úřad
9:00

23. 6.
červenec
srpen
22. 9.

Přijímací zkoušky na SŠ pro školní rok 2016/2017
(maturitní obory) – informace SMT

Krajský úřad

Motivační program - Stipendium pro žáky středních škol
ve vybraných oborech vzdělání
Motivační program – Příspěvek na dojíždění

individuálně

Návštěva – Střední průmyslová škola stavební a Střední
odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Zhodnocení práce VVVZ za celé volební období 20122016
Poděkování členům VVVZ ZÚK a zástupcům odboru SMT

Ústí nad
Labem

9:00

9:00

Pravidelné body jednání :
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Vystoupení hostů
Různé
Ing. Dagmar Waicová
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
V Ústí nad Labem 26. 11. 2015

